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ن بِه ويعتسنه ودمحالَى نعلَّه تد لما إن الْحفُِسنر أَنورن شالَى معذ بِاللَّه توعنه ورفغتسن
وسيِّئَات أَعمالنا من يهدى الْلَّه تعالَى فَلَا مضل لَه ومن يضلل فَلَا هادى لَه وأَشهد أَن لَا إِلَه 

داً عّمحد أَن مهأَشك لَه ورِيه لَا شدحلُهإِلَّا الْلَّه ووسره ودب.  

  .أَمّا بعــــــد

فَإِن أَصدق الْحديث كتاب الْلَّه تعالَي وأَحسن الْهدي هدي محمّد صلَّي الْلَّه علَيـه وَآلـه                
 ضلَالَة في الْنّار ،     وسلَّم ، وشّر الْأُمور محدثَاتها وكُلَّ محدثَة بِدعه وكلَّ بِدعة ضلَالَة وكُلَّ           

الْلَّهم صلّى علَى محمد وعلَى َآل محمّد كَما صلَّيت علَى إِبراهيم وعلَى َآل إِبراهيم فـي                
              اهرلَى إِبكْت عارا بد كَمّمحلَى َآل معو مدحلَى مارِك عبد ، وجِيم ديمك حّن إِنيالَمم الْعي

  .وعلَى َآل إِبراهيم في الْعالَمين إِنّك حميد مجِيد

  

  
  

  

  

   األولاجلزء τبن مسعود عبد اهللا ) ١( النبالء 
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، هاجر إىل احلبـشة مـرتني ،   : من السابقني األولني من املهاجرينكانτاهللا بن مسعود   عبد  
 كما يف احلديث الـذي رواه    وتنبأ له النيب  وشهد بدراً واملشاهد كلها مع رسول اهللا       

  ود وكيف رأى الـنيب   بدأ إسالم ابن مسع–أمحد وغريه بإسناد حسن ، عن ابن مسعود         
معـيط   كنت أرعى غنماً لعقبة ابن أيب      «:  قال عبد اهللا بن مسعود     -وانبهر به ومن مث أسلم    

  . عليه وقتل يوم بدر   أحد الكفرة الصناديد الذي دعا النيب _

 وأبو بكر وقد فرا مـن        معيط إذ جاء رسول اهللا       بينما أرعى غنماً لعقبة ابن أيب      «: فقال
نعـم  : قـال  - يف الشياه اليت معـك     - ؟   يا غالم ، عندك لنب    :  ني ، فقال النيب     املشرك

 الغنم ليست يل ال أستطيع أن أسقيكم إال بإذن صـاحب     –ولست بساقيكما ، فإنين مؤمتن      
 –؟  أي الزالت عزبـة       هل عندك من غنمة مل يرتو عليها الفحل       :  فقال له النيب     –الغنم  

أول ما أخذها مسح ضرعها ودعا بالربكة فـامتأل الـضرع           – هاا: قال له نعم ، قال له       
 ، وجاء أبو بكر الصديق بصخرة منقعرة ، ونفضها ونظفها            باللنب صلى اهللا على سيدي      

 ، وشرب أبـو   وحلب يف هذه الصخرة اللنب حىت امتألت الصخرة باللنب ،فشرب النيب          
ي عد كما كنت فرجـع       أ - اقلص: - للضرع  بكر وشرب ابن مسعود ، مث قال النيب         

 وقام مبعجزة ، من املعجزات       ابن مسعود رأى هذه القصة أول مرة يرى النيب          .كما كان   
يا رسول الْلَّه علّمنِي مـن هـذَا ،   : - كذلك ، فقال له فلما رأى النيب    . احلسية للنيب   

 من أول ما     شهد له الرسول    ،ري غالم تصغ غُلَيِّم - ملإِنّك غُلَيِّم معلَّم أَو غُلَام مع     : قَال لَه 
 ، قـال ابـن       معلَّم ، جاء ابن مسعود فأسلم عنـد الـنيب            إنك: رآه ، بالنجابة ، قال    

ل الْلَّه         -مسعودوسي رن فذْت مارِكُنِي      –أي من فمه    -  فَلَقَد أَخـشة لَم يرون سيعبس
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على قراءة من تأمرونين أقـرأ ؟  : راءة زيد ، قال وهذا ، ملن قيل له انزل على ق   ،»فيها أَحد 
 سبعني سورة وإن زيداً له ذؤابتان يلعـب مـع    لقد أخذت من يف النيب    ! على قراءة زيد  

لذلك يف مرة مـن املـرات ،   . الصبيان يريد أن يقول أنا أقدم منه يف األخذ من فم النيب           
آن يف دار أيب موسى األشعري ،       كان أصحاب عبد اهللا مع عبد اهللا بن مسعود يقرؤون القر          

وكان أبو مسعود ألبدري من ضمن الرفقة اليت جتلس يف هذا الس، قـام عبـد اهللا بـن                   
لَـا   «: مسعود ودخل بعض احلجر يف البيت ، فلما انفتل عبد اهللا ، قال أبو مسعود ألبدري      

أُمّا قَـد   :  فَقَال لَه أَبو موسى الْأَشعرِي     أَعلَم أَحدا هو أَعلَم بِكتاب الْلَّه من هذَا الَّذي قَام ،          
هذا أيضا فيه إشارة إىل قرب عبد       » قُلْت ذَلك ، فَقَد كَان يحضر إِذَا غبنا ويدخل إِذَا منعنا          

 كسائر  Υ وكان عبد اهللا بن مسعود وقَّافَاً عند كتاب اهللا            اهللا بن مسعود من رسول اهللا       
 عنهم ، ما كانوا يتعبدون مبعرفة النصوص ، إمنا كان إذا بلغهم شيء من               الصحابة رضي اهللا  

  . كانوا يقفون حىت يعملوا به  أو من سنة النيب Υكتاب اهللا 

حدّثَنا بِالَّذين يقْرؤوننا الْقُـرَآن أَنّهـم مـا كَـانوا           ( : كما قال أبو عبد الرمحن السلمي       
فَتعلَّمنا الْعلْـم والْعمـل   :  حتّى يعملُوا بِهِن ، قَالΥت من كتاب الْلَّه   يتجاوزون الْعشر َآيا  

  .τهذا كان دأب الصحابة ، وعلى رأس هؤالء كان عبد اهللا بن مسعود )جميعا

 : من حديثه رضي اهللا عنه، أنـه قـال         وهي يف الصحيحني  :ويف ذلك واقعة شهرية معروفة      
واشمات والْمستوشمات والْنّامصات والْمتنمّـصات والْمتفَلّجـات للْحـسن         لَعن الْلَّه الْ  «

أم يعقوب ،  عندما مسعـت       : فكان هناك امرأة من بين أسد يقال هلا       »  الْمغيِّرات خلْق الْلَّه  
 آلخره لكي   ، ذهبت إىل املصحف وقرأته من أوله      Υهذا الكالم ، وكانت قارئةً لكتاب اهللا        
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يا ابن مسعود أنـت  : فجاءت إىل ابن مسعود ، فقالت له .لعن اهللا ، مل جتد هذه اآلية  : ترى  
 ومالي لَا أَلْعن من لَعن الْلَّه وهـو فـي      «: تقول كذا وكذا وأعادت عليه الكالم ، فقال هلا        

 ومل أجد هذا    -من اجللدة للجلدة  _  دفَّتيهلَقَد قَرأْت الْقُرآن ما بين      : كتاب الْلَّه ، فَقَالَت لَه    
هذا هو الفقه البن مسعود من يريد        .»لَئن كُنتي قَرأْتيه لَقَد وجدتيه    : -الذي تقول ، قال هلا    

أن يتعلم الفقه ويتعلم كيف تنتزع األحكام من األدلة التفصيلية فليتعلم مـن واقعـة ابـن            
قَد قَرأْته ما بين دفَّتيه وما وجدته       : رأْتيه لَقَد وجدتيه  قَالَت    لَئن كُنتي قَ   «:قال.مسعود هذه   

» وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنـه فَـانتهوا﴾          ﴿   Υأَمّا قرأَتي قَول الْلَّه     : ، قَال 
ألة جزئية البد أن جتد هلا دلـيالً  ليس من الضروري كل مس . فهذا مما انا عنه رسول اهللا       

هذا يشمل كل أمرٍ سواء كان أمـر إجيـابٍ أو           وما َآتاكُم الرسولُ فَخذُوه﴾     ﴿  مباشراً، ال 
لكـن  ،كان أمر استحبابٍ أو كان أمر إباحة ، على قول من جيعل اإلباحة خبالف األوامـر               

هذه اآليـة هـل    الرسولُ فَخذُوه﴾وما َآتاكُم  ﴿  على األقل أمر الوجوب وأمر االستحباب     
إذن هـذه   ،وهذا أيضاً ما ترك ياً    وما نهاكُم عنه فَانتهوا﴾   ﴿  تركت أمراً؟ ما تركت أمراً،      

 ، ليس من الضروري كل مسألة جزئية أأيت فيها بدليل خاص، ال،              اآلية مجعت سنة النيب     
يما من مسائل النوازل البد أن يكون هلا        ال أحد من مجاعة العلماء يقول ان كل مسألة ال س          

  .دليل خاص، ال

 بكل أسف الذين قـالوا أوصـي الـدعاة          – ، وهذا يرد به على بعض الدعاة          الرسول  
الذاهبني إىل كوريا أو إىل كوبا ، أظنه قال كوريا ، أال حيرموا على املسلمني أكـل حلـوم                   
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أنا أتعجب واهللا ، هل ضروري      !! حيرمه   على املسلمني طبعاً، فإنه ليس عندنا نص      ! الكالب  
  !حرم عليكم حلم الكلب؟:يأيت نص مثلما يقو

هو يريد نص خاص، مع أن هناك نص خاص يشمل الكلب أصالة ، وهو حديث ابن عباس                 
  »نهى عن أَكْل كُل ذي ناب من الْسِّباع ومخلَب من الْطَّير  « وغريه أن البين 

يت هلا أنياب تأكل ا وتفترس ا ، ميكن يكون فيه عشرات املئات من األنـواع          ال: الْسِّباع  
 الوصف، حيثما وجد الوصف وجد احلكـم  لـيس مـن              اليت ال نعرفها، فذكر النيب      

ليس ضروري ، فتجاهل هو هـذا       ... الضروري أن أقول الكلب، والنمر، والفهد واألسد        
ال، حيث وجـد    ،يف الكلب يريد نصاً يف الكلب       احلديث واعترب أن هذا اهلدي غري شامل        

 اليت جترح نفسها وتقـوم      –إن لعن الوامشة    : الوصف وجد احلكم ، فابن مسعود يقول هلا         
 حديث قدمياً كانوا يكتبون قبل البطاقات الشخصية كانوا يكتبـون           -بعمل الوشم بالكحل  

ملوا الوشم اآلن كزينـة     اسم الشخص بالوشم على ذراعه ، امسه وبلده  وهناك أناس يستع           
 اليت تأخذ شـعر احلاجـب ،   –  والنامصة–وهذا طبعا حمرم ، صاحبة ملعون من يفعل هذا   

اليت تقـوم بعمـل      : واملتفلجات للحسن تنتف الشعر ، النمص هو قلع الشهر من اجلذر،          
ـ        : فقال هلا .فارق لألسنان ، املغريات خلق اهللا      شافعي لئن قرأتيه لقد وجدتيه إذن كما قال ال

 لـئن كـنيت     –) مردّها إِلَى الْقُرَآن وكُل نهِي كَذَلك       كُل أَمر من أَوامر الْنّبِي      : (رمحه اهللا 
 وهي زينـب  – إن امرأتك تفعل شيئاً من ذلك «: فقالت له أم يعقوب .قرأتيه لقد وجدتيه   

 فَنظَرت ثُم رجعت إِلَى ابن مسعود       اذْهبِي فَانظُرِي، فَذَهبت الْمرأَة    «:  تتنمص مثالً  فقال    –
، أي مـا أبقيناهـا   _ »أَما إِنّها لَو فَعلْت لَم نجامعها     : لَم أَر شيئا من ذَلك ، فَقَال      : ، قَالَت   
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معنا يف عيشة واحدة كان سيطلقها فوراً، أول ما تفعل املرأة هذا الفعل كـان سيـستغين                  
  .عنها

قلت كسائر الصحابة ، كانوا يتدينون بالقرآن والـسنة ، ولـذلك            ابن مسعود كان كما     
أرسل _ رضي اهللا عنه  _عندما فُتحت الشام والعراق وهذا الكالم يف زمان عمر بن اخلطاب          
 علَى عمّار   –إِنّهما  ( : ابن مسعود وعمار مع مجاعة من الصحابة يعلمون الناس السنن وقال          

مرّة أُخرى نكَمّل ترجمة ابن مـسعود       .) باء من أَصحاب محمّد      من الْنّج  -وابن مسعود 
  .ثُم ندخل في محاوِر هذَا الْحديث الْمبارك 

       ا عا بِمنفَعنالَى أَن يعتك واربأَل الَّلَه تا قُلْ        لمأَسل معجأَن يا وهِلْنا جا منمّلعأَن يا وـه لَكُـم    نت
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس األول     

  
  اجلزء الثاين τعبد اهللا بن مسعود ) ٢( النبالء 

 وذكرنا مبدأ أمـره ،      τكنا وصلنا إىل ترمجة صحايب احلديث، أال وهو عبد اهللا بن مسعود             
 وكـان   –» ملإِنّك غُلَيِّم معلَّم أَو غُلَام مع      «: النباهة ملا قال له    ب  وأنه شهد له رسول اهللا      

، ال أقصد ضعف البنية فقط  نعم هو كـان ضـعيف            :ضعيفاً_ رضي اهللا عنه  _ ابن مسعود 
  .البنية كما سأذكر فيما بعد ، ولكنه مل يكن ينتمي إىل عشرية قوية
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 يـصلّي     بينما رسول الْلَّه     «: نهيف الصحيحني من حديث ابن مسعود ، قال رضي اهللا ع          
 وكان جزور ذبح باألمس      – عند الْبيت ، إِذ قَال أَبو جهل ، من يأْخذ سلَا جزور بنِي فُلَان             

 فيضعه على ظهر حممد وهو ساجد  فانبعث أشـقاها           -هي كرشة اجلزور أي اجلمل    :والسال
 ، وجعلـوا     زور ووضـعه علـى ظهـر الـنيب          أخذ سال اجل   معيط وهو عقبة ابن أيب   

 أي لـو    – )لو كانت يل منعة     (:يستضحكون ، ومييل بعضهم على بعض، قال ابن مسعود        
  ). لرفعت هذا السال من على ظهره ( –كانت يل عشرية حتميين من بطش هؤالء 

 ظل ساجداً كما هو مل يتحرك حىت قضى سجوده ، وأخرب إنسان فاطمة رضي اهللا                 النيب  
 وأقبلـت علـى      عنها، فجاءت وهي جارية تسعى ، حىت طرحت هذا السال عن ظهره             

  . دعا عليهم  هؤالء الصناديد تسبهم ، فلما قضى رسول اهللا 

اللـهم عليـك بقـريش     «:  فلما دعا وقال:وكان إذا دعا دعا ثالثاً، وإذا سأل سأل ثالثاً   
فلقد  : مجيعاً يقول ابن مسعود    ، وكانوا خيافون دعوته ، فدعا عليهم       » ذهب عنهم الضحك  

 علـيهم قتلـوا    ، أي أن هؤالء الذين دعا رسول اهللا    :رأيت هؤالء جيرون إىل قليب بدر     
  .مجيعاً يوم بدر

 أي كان ضعيف العشرية ، ضعيف البنية ، وقد ثبت هذا يف مسند              :وظل ابن مسعود فقرياً   
وهو الشجر الذي خيـرج      – كنا جنتين اآلراك   «:، قال τاإلمام أمحد بسند حسن من حديثه       

يـا  : مم تـضحكُون ؟ قَـالُوا       :   فَضحك الْصّحابة من دقَّة ساقَيه ، فَقَال         -منه السواك 
  .»والَّذي نفِْسي بِيده لَهما أَثْقَل في الْميزان من أُحد: رسول الْلَّه من دقَّة ساقَيه ، قَال
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عن علي بن   :وكتاب األدب املفرد لإلمام البخاري بسند حسن أيضاً       ويف مسند اإلمام أمحد     
 أَمر ابن مسعود أَن يركَب شجرة وأَن يأْتي لَه بِشيء، فَلَمّا نظَر              أَن الْنّبِي     «τأيب طالب   

يا رسـول الْلَّـه     : الُوا  مم تضحكُون؟ ، قَ   : الْصّحابة إِلَى دقَّة ساقَيه ، ضّحكُوا أَيضا ، فَقَال        
إذن كانـت عـشريته   .» لَهما أَثْقَل في الْميزان من أُحد : نضحك من دقَّة ساقَيه ، فَقَال      

ضعيفةً ، وكان ضعيف البنية ، وكان فقرياً ، كما يف الصحيحني من حديث زينب الثقفيـة                 
تصدّقْن ولَو من حليِّكُن ، فَلَمّا      :  يقُول  الْلَّه   أَنّها سمعت رسول     « وهي امرأة ابن مسعود   

 لكن امرأته زينب    -أي كان فقريا  -سمعت زينب هذَا قَالَت لابن مسعود وكَان رقيق الْحال        
ـ      اذْهب إِلَى الْنّبِي    : فَقَالَت لابن مسعود  كانت غنية خترج الزكاة      ز لوجل يلْه هي أَن   فَس

سليه أَنت ، فَذَهبت زينب إِلَى الْنّبِـي علَيـه الْـصّالة            : أُعطيك من زكَاة الْمال ؟ قَال لَها      
والْسّالم إِلَى بيته ووقَفْت علَى الْباب ، فَلَقيت امرأَة أُخرى اسمها زينب أَيضا ، سأَلْتها مـا                 

؟ أيضاً   ؟ » هل يجوز أُعطي زكَاة مالي لزوجِي       جِئْت أَسأَل الْنّبِي    :  ؟ قَالَت    الَّذي أَقْدمك 
 ومها االثنتان واقفتان على الباب ، جاء بالل، فزينب امرأة ابـن مـسعود ،                ،نفس املسألة 

هل جيوز أن أعطي زوجي من زكاة مـايل أم ال؟ وال            سل النيب   : كلمت بالالً وقالت له     
 أنظر إىل الستر على الزوج ال سيما إذا كان فقرياً واملرأة هي اليت تتـصدق                –ه من أنا    خترب

حىت ال ينكشف حاله  فهـي         على زوجها حىت إن ابن مسعود نفسه أىب أن يسأل النيب            
ال : فهمت القصة ، فلم يرد يف رواية يف طريق من طريق احلديث أن ابن مسعود قـال هلـا                  

لكالم، ال مل يقل شيئاً من هذا ، ولكن املرأة فامهة املسألة ولـذلك              ختربي من أنت وال هذا ا     
 )من السائلة ؟  (:  ، قال له    لكن عندما دخل بالل وسأل النيب       .قالت لبالل ال تقل من أنا     

 فـانظر  )أي الزيانب؟ :زينب ، قال (:قالال يستطيع بالل أن يقول له ال وهذا الكالم ،            -
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امـرأَة  : قَال  «بالل قال زينب واملدينة فيها أكثر من زينب        ف – يريد أن يعرف      إىل النيب   
فهي كانت تريد أن تـصرف  »نعم لَها أَجران أَجر الْصّلَة، وأَجر الْقَرابة  : ابن مسعود ، قَال     

  .هلا أجران: هذا املال ألوالد أخ هلا كانوا أيتاماً، فقال 

ات ، مل يكن له منعة ، وكان ضعيف البنية حىت           إذن ابن مسعود كان ضعيف من كل االجتاه       
أن الريح كانت تكفئه ، كما يف حديث ابن مسعود الذي ذكرته من مسند اإلمام أمحـد ،                  
كانت الريح تكفئه من شدة ضعفه وحنافته ، لو هبت ريح تقلبه على ظهره وكـان فقـرياً،           

 من حديث أيب موسـى      وهذا الذي رفعه ،يف الصحيحني      ومع ذلك كان مقرباً من النيب       
 أَتيت أَنا وأَخي من الْيمن ولَقَد ظَللْنا زمانا نظُن أَن ابن مسعود من أَهـل  «: األشعري ، قال 

  » الْبيت ، لكَثْرة ما كُنّا نراه وأُمّه عند الْنّبِي 

رفَـع الْحجـاب وأَن تـسمع        إِذْنِك علَي أَن ت    «:   وكان له خصوصية  ملا قال له النيب       
هو : السواد: وتسمع سوادي   : إذنك علي أن ترفع احلجاب    : فانظر   »سوادي حتّى أَنهاك    

 ينـاجي أحـداً مـن     السر فأذن البن مسعود أن يدخل بيته يف أي وقت ولو كان النيب    
  .الناس سراً ، كان ابن مسعود يدخل

أَلَـيس   «:قال لعلقمة ابن قـيس    : ا قال أبو الدرداء    كم :بثالثة أشياء  τاختص ابن مسعود    
  »  ؟»فيكُم صاحب الْنّعلَين والْسِّواك والْوِساد

 نعلـه ،     معه يف يده ، وكان هو الذي يلبس الـنيب             كان ابن مسعود دوما نعل النيب       
 وكان هو الذي يهتم بسواكه ، يقوم على سواكه ، وهو صاحب الوسادة، حـىت أن عبـد         

أَخبرنا أَو حدّثَنا عن أَقْرب الْنّاس سمتا ودال وهديا بِرسـول    :  (الرمحن بن يزيد قال حلذيفة      



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

١١

١١

 هو ابن مسعود، ولَقَد علـم    أَقْرب الْنّاس دلا وسمتا وهديا بِرسول الْلَّه        :  ، فَقَال   الْلَّه  
حن أَصفُوظُون محل الْلَّه الْموسلْفَى  اب رزن الْلَّه ولَة ميسم وهبد أَقْروعسن مأَن اب .(  

كما يف احلديث الصحيح من حـديث        : واختص أيضاً بشيء ما علمناه ألحد من الصحابة       
بـن   بين أَبِي بكْر وعمر فَدخل الْمسجِد فَكَـان ا           جاء الْنّبِي    «: ابن مسعود أيضاً ، قال    

مسعود يصلّي من سورة الْنِّساء ، فَلَمّا وصل إِلَى مائَة َآية مّن سورة الْنِّساء ركَـع  وجعـل    
 دخل املـسجد هـو        وطبعاً ابن مسعود ال يراه لكن النيب         -  يدعوا ، فَقَال لَه الْنّبِي      

 من سورة النساء وركع     مائة رقم   وأبو بكر وعمر وجد ابن مسعود يصلي ووصل عند اآلية         
فلما انتهى ابن مسعود من صالته ذهب إليـه أبـو            »سل تعطَه :  لَه   فَقَال الْنّبِي    –يدعوا  

سـل  :  قال لـه    بكر ملا أصبح ، أبو بكر ذهب يبشره بأن دعاءه استجيب ألن الرسول              
 الـذي جـرى ،      تعطه ، فأبو بكر الصديق يف الصباح الباكرذهب إىل ابن مسعود وقال له            

 قُلْت الْلَّهم إِنِّي أَسأَلُك إِيِمانا لَا يرتد ، ونعيما لَا ينفَد            «: وسأله ما الذي دعوت به ؟ فقال        
هذا هو الذي استجيب البن مسعود، فـالنيب         .» في أَعلَى جِنان الْخلْد     ، ومرافَقَة نبِيِّك    

بن اخلطاب ذهب ليبشر ابـن مـسعود ـذه          ويف نصف النهار عمر     ،سل تعطه   :  قال  
 »يرحم الْلَّه أَبا بكْر ما سابِقَته إِلَى شيء إِلَّا سـبقَنِي             «:البشرى فوجد أبا بكر سبقه، فقال       

سل تعطه ، فهو سعيد لعبد اهللا بن مـسعود  :  قال  نوع من األخوة ، عندما يعلم أن النيب         
  الرسـول  ،من على دعائه فلما أصبح انقلب إليه يبشره ملا أ أنه استجيب له ، أن النيب  

من سره أن يقرأ القرآن غضاً طرياً كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم              : يف هذه احلادثة قال   
اقرأ على قراءة زيد ، أىب      : ولذلك ابن مسعود عندما قالوا له     ،عبد ، وهو ابن مسعود يعين       
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 أَقْرأ علَى قراَءة زيد؟ والْلَّه لَقَد أَخذْت سبعين سورة مـن    على قراءة من تأْمروننِي أَن    : وقال
: ( وكان يقـول . وإِن زيدا لَه ذُؤابتان يلْعب مع الْصّبيان    - أَي من فَمه   -في رسول الْلَّه    

فـضائل ابـن    )كْباد الْإِبِل لَركبت إِلَيه    تضرِب إِلَيه أَ   Υلَو أَعلَم أُحدا أَعلَم منِّي بِكتاب الْلَّه        
 ٣٢مسعود كثرية ـ وقد تويف يف آخر خالفة عثمان سنة نيف وثالثني أي يف حدود سـنة   

 أن يرى الفتنة اليت فُتحت على املسلمني مبقتـل أمـري            Υ، وعافاه اهللا    τتويف ابن مسعود    
  .τاملؤمنني عثمان ابن عفان 

   تك واربأَل الَّلَه تـه لَكُـم                أَسا قُلْتل معجأَن يا وهِلْنا جا منمّلعأَن يا ونلَّما عا بِمنفَعنالَى أَن يع
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  .ى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم الْوكيل وصلَّ

 انتهي الدرس الثاين  

  
  اجلزء األول τعبد اهللا بن عمر ) ٣(النبالء 

 عبد الْلَّه بن عمر فَإِنّه ولد كَما يقُول زبير بن الْبِكَار سنة ثَلَاثَـة               ماأ:ابن عمر  مولد عبد اهللا    
 ، والْصّحيح أَنّه ولد بعد ذَلك لأَنّه رضي الْلَّه عنهما لَمّا كَان              من الْمبعث ، مبعث الْنّبِي      
لَاثَة عشر سنة ، وأَوّل مشاهده غَزوة الْخندق وكَان سنّة خمـسة            في غَزوة أُحد كَان سنِّه ثَ     
 كَما في صحيح الْبخارِي ردّه هو والْبراء بن عازِب في غَـزوة              عشر سنة ، يعنِي الْنّبِي      
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ا يطيق الْقتال، وغَزوة أُحد أَيـضا ردّه وأَوّل          لأَنّه لَّ   أُحد ، طَبعا في غَزوة بدر ردّه الْنّبِي         
  .مشاهده كَما قُلْت في غَزوة الْخندق سنّة خمس عشرة من الْهِجرة 

 كَـان    فَترة مّن حياته الْـأُولَى      كَان عبد الْلَّه بن عمر رضي الْلَّه عنهما علَى حياة الْنّبِي            
وهذَا الْخبر الَّذي سأَذْكُره رواه الْبخـارِي ومـسلم فـي           _ أَي لَم يتزوّج،  _رجال عزبا ،    

صحيحيهِما من حديث سالم ابن عبد الْلَّه بن عمر عن ابن عمر ومن حديث نافع مولَى ابن                 
 مسلماً رحمه الْلَّه لَم يذْكُر رِواية نافع ،لَم يذْكَر لَفْظ نـافع إِنّمـا   عمر عن ابن عمر ، لَكن 

أَحال علَى رِواية سالم ، ورِواية نافع لهذَا الْحديث أَبسط ، وأَشبع من رِواية سالم بن عبـد    
 شابا عزِباً ، أَبِيت      كُنت في زمان الْنّبِي      «:ل ابن عمر    قَا: الْلَّه بن عمر رضي الْلَّه عنهما       

وكَما هو معلُوم أَن    _ »  في الْمسجِد ، وكَان الْنّاس يرون رؤى فَيعبرها لَهم رسول الْلَّه            
لَم يبـق مـن الْنّبـوّة إِلَـا         (:  قَال  ي   الْرّؤيا قَد تكُون الْرّؤيا بشرى ، لأَن الْنّبِ         الْنّبِي  

الْرّؤيا الْصّالحة يراها الْرّجـل أَو تـرى        : وما هي يا رسول الْلَّه ؟ قَال      : الْمبشّرات ، قَالُوا  
ن كُنت تعلَم أَن في     فَقُلْت الْلَّهم إِ  «:  يرى رؤيا، فَفي لَيلَة من الْلَّيالي،قال        يتمين أن فَكَان  )لَه

  . »خير فَأَرِنِي رؤيا ،

وفعلَا نام عبد الْلَّه بن عمر لَكنّه استيقَظ فَزِعا ، ما الَّذي            :الرؤيا اليت رآها عبد اهللا ابن عمر      
همـا الـاثْنين    ، و _عصا  من حديد      _ رأَى ملَكَين بِيد كُل ملَك مقْمعةٌ من حديد        «رَآه؟

 أَعوذ بِاللَّه من الْنّار     «: أَخذَاه جميعا  وجرّانِه إِلَى جهنّم وعبد الْلَّه بن عمر وهو فَزِع يقُول              
طْوِيّـة  فَإِذَا هي م   – علَى حرفُها    –حتّى أَوقفَانِي علَى شفيرِها     : ، أَعوذ بِاللَّه من الْنّار ، قَال      

والْبِئْر لَا تكُون بِئْرا إِلَا إِذَا بنِي بِداخلها جدر ، لَكن لَو حفَرت الْحفْرة وتركْتها               _ »  كالَبِئُر
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 أَبـا    هكَذَا ، فَهذه اسمها قَليب ، لَو تذْكُرون قَليب بدر ، الْذي  قذف  فيه الْرّسـول                   
 بتعل وهـة   جّنِيبت مـسن لَيلَكفُور وحيب، بِئْر مو الْقَلذَا هة ، هعبِين رة اببيشة وعبِين رة اب

من الْدّاخل، فَإِذَن بنِيت هذه الْحفْرة من الْدّاخل صارت بِئْرا ، والْبِئْر هذه يكُون لَها قُرون                
ون عبارة عن جدران مّبنِيّة علَى حافَة الْبِئْر أَو تكُـون مـن خـشب               ، هذه الْقُرون إِمّا تكُ    

: فَيقُول عبد الْلَّه بن عمر ، أَن هذَان الْملكَان جروه وأَوقَفُوه علَى شفير الْنّار ، وهو يقُول                .
قَال ، فَإِذَا هي مطْوِيّة كالَبِئُر وإِذَا فَيها أُناس من          . الْنّار  أَعوذ بِاللَّه من الْنّار، أَعوذ بِاللَّه من       «

في هذه الْلَّحظَة عبد الْلَّه بن عمر فَزع أَن يلْقي في           _ »  قُريش عرَِفْتهم معلَّقون من أَرجلهِم    
        يدن حة معقْمه مدث بِيلَك ثَالر مار ، ظَهّع   : » د ، فَقَال لَه   الْنرف   –لَم تخقَـال  - أَي لَا ت  :

 الْملْك الْثَّالـث    – » نِعم الْرّجل أَنت   «: في رِواية نافع قَال لَه الْملك       . »وأَخذَنِي منهما  «
  .ن عمر فَزِعا استيقَظ عبد الْلَّه ب. »لَو كُنت تقُوم من الْلَّيل » –الَّذي أَخذَه منهما 

 وكَأَنّما كَرِه أَن يقُص هـذه الْرّؤيـا         : لرؤيا عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنه         تفسري النيب   
فَقَصّها علَى حفْصة أُم الْمـؤمنِين وهـي        . لّفَظَاعة ظَاهرها ، خشي أَن يقُصّها علَى الْنّبِي         

نِعم الْرّجل عبد الْلَّه لَو كَان يقُوم مـن          «:فَقَال. صة علَى رسول الْلَّه     أُخته ، فَقَصّتها حفْ   
  .» فَكَان عبد الْلَّه لَا ينام من الْلَّيل إِلَّا قَليال «: قَال نافع وقَال سالم  .»الْلَّيل

 علَى هـذَا الْحـديث      –ث من عدّة مواضع      لأَنّه روى هذَا الْحدي    – الْإِمام الْبخارِي بوّب    
باب فَضل قيام الْلَّيـل  ( : الْتّبوِيب الْمباشر في كتاب الْتّهجّد في أَوائل كتاب الْتّهجّد ، قَال  

نِعم الْرّجل عبد الْلَّـه لَـو    »فَأَخذ ابن عمر هذه الْبِشارة .) ، وأَن قيام الْلَّيل ينجِّي من الْنّار     
في الْصّحيحين أَيضاً من    » عبد الْلَّه رجل صالح    «: وفي الْلَّفْظ الَْآخر     » كَان يقُوم من الْلَّيل   
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 سرِقَة هـي   - أَنّه رأَى أَنّه في الْجنّة وبِيده سرقَة من حرِير أَو من إِستبرق            » حديث ابن عمر  
فَلَا يشير بِهذه إِلَى موضع في الْجنّة إِلَّا طَارت بِه إِلَى هذَا الْموضع ، فَقَصّها عبـد    –الْقطْعة  

لَّـه  الْلَّه بن عمر علَى أُخته حفْصة أُم الْمؤمنِين أَيضا رضي الْلَّه عنها ، فَقَصّتها علَى رسول الْ       
  . »نِعم الْرّجل عبد الْلَّه:   ، فَقَال  

زكَّى ابن عمر هكَذَا بِالْلَّفْظ الْصّرِيح مرّتين        :  إِذَن الْنّبِي علَيه الْصّالة والْسّالم زكَّاه مرّتين      
 :١-         ي الْما فَآهي رلَى الَّتا الْأُويؤّي الْرأَى فا رة لَمّرار ،     مّاق إِلَى الْنسه يّجِد أَنة  -٢سّرالْمو 

:   الْثَّانِية لَمّا رأَى نفْسه يطير بِهذه الْسّرِقَة من الْحرِير إِلَى أَي مكَان في الْجنّـة ، فَقَـال       
  .»نِعم الْرّجل عبد الْلَّه«

أَنّه لَّا يزكّي إِلَا الْمزكَّى ، ولَا يزكّي رجال إِلَا كَان من             ل : لَيست مجرد تزكية    تزكية الْنّبِي   
وأَيضا أَخرج أَبو الُطاهر الْذُّهلي في فَوائده بِإِسناد جيِّد ، عن عبد الْلَّه بن              ... أَهل الْجنّة   

ون فَما بيننا شاب هو أَملَك لنفِْسه من عبد الْلَّـه           لَقَد رأَيتنا ونحن مّتوافر    «:، قَال τمسعود  
زكَّى ابـن   τطَبعا هذَا ثَناء عاطر من ابن مسعود ، ولَك أَن تعلَم أَن ابن مسعود         . »بن عمر 

، مات فـي    τبل عثْمان   يعنِي ابن مسعود مات قَ    . عمر وابن عمر شاب ، أَو ابن عمر كَهل        
خلَاقة عثْمان سنّة   اثنان وثالثون هجرِيّا، مات قَديما ، وعبد الْلَّه بن عمر مات سنة  أربع                   

انظُر الْفَرق ما بين الُوفَّاتني ، ابن مسعود سنّة  مات اثنان وثالثون ، وابن               . وسبعون هجرِيّا 
لما قَال عبد الْلَّـه بـن       ، سنّة  أربع وسبعون ، ولَه ست ومثانون عاماً أَو سبع ومثانون           عمر  

مسعود وزكَّى ابن عمر إِنّه ما كَان هناك شاب أَفْضل منه  زكَّاه عندما كَـان ابـن عمـر                    
      يقْرنِي تعن ، ييتنة سّولَة بِسنز الْكُهاوجد  ثالث وأربعـون أو أربـع            تودي حنِّه فا كَان سب
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وأربعون  سنّة ، فَكَيف إِذَا اطَّلَع ابن مسعود علَى ابن عمر بعدما شاخ وارعـوى ونـضج                  
د ، شهادة ثَقيلَـة  وشهادة مثَل عبد الْلَّه بن مسعو.ورعه ، إِذَن لَقَال فيه مقَالَا أَعظَم من هذَا       

في الْميزان ، لماذَا ؟ لأَن ابن مسعود كَان من الْسّابِقين الْأَوّلين مـن الْمهـاجِرِين ، وهـو          
  ..  وكَان مقَرّبا وحبيبا من رّسول الْلَّه  صاحب نعل الْنّبِي 

د    يعي الْجن أُبم ابالل سي            :قُوي فعافّكْر الْشو بأَبابِي ورن الْأَعد ابيعو سه أَبجرذَا الْأَثَر أَخهو
 جـابِر  –τالْغيلَانِيّات والْمحامل من الْمحامليّات ، من طَرِيق سالم ابن أَبِي الْجعد عن جابِر             

        ق هابِر إِذَا أُطْلجد الْلَّه ، وبن عو ابي              هـأْتة ، يرـمن سابِر اباك جنأَن هد الْلَّه ، لبن عو اب
 ما منّـا    «: قَالمنسوبا ، ولَكن إِذَا رأَيت في الْإِسناد جابِر فَقَط ، يكُون جابِر ابن عبد الْلَّه                

بر عا غَيال بِهمالَت بِه وا إِلَا مينّك الْدرد أَدن أَحرممن عد الْلَّه ب«.  

رأَيت نفْـراً مـن     «: ، قَال وأَخرج أَبو الْعبّاس السراج بِسند حسن في تارِيخه عن الْسّدّي           
لْلَّه  إِلَا عبد ا    الْصّحابة كَانوا يرون أَنّه لَيس أَحد فيهِم علَى الْحالَة الَّتي فَارق علَيها الْنّبِي              

 لأَنّه ظَل بعيدا حتى عن أَعمال الْقَضاء وأَعمال الْإِمارة ولَم يشترك مطلَقَـا فـي                .»بن عمر 
 لَمّا طُعـن عمـر بـن       «: كَما في صحيح الْبخارِي     τهذه ، حتّى أَبوه، عمر بِن الْخطَّاب        

صحاب الَّشّورى السِّتّة ، فَكَان معهم عبد الْلَّه بن عمر ، فَعمر بن             الْخطَّاب وجاء الْجماعة أَ   
يحضركُم عبد الْلَّه ولَيس لَه من الْأَمر شـيء،          «:الْخطَّاب لَمّا جعل الْشّورى في ستّة ، قَال       

مه ولَا أَحد يرشّحه ولَا أَحد يدخلُه في جماعـة          لَا أَحد يقَدّ  . »أَو قَال لَيس لَه في الْأَمر شيء      
يحضركُم عبد الْلَّه ولَيس     «:الْشّورى الَّذين يمكن أَن يأْخذَوا الْخلَافَة ولَا هذَا الْكَلَام ، قَال          

ي ربّه تبارك وتعالَى ، يعنِي لَـم يـل   ظَل عبد الْلَّه بن عمر هكَذَا حتّى لَق  .»لَه في الْأَمر شيء   
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وِلَايه ولَم يجبِي خراجا ولَا شيء من هذَا الْقَبِيل ، بل ظَل كَما هو كَما قَال الْـسّدّي أَنّـه                    
  ق في فَارالَة الَّتلَى الْحد عظَل أَحن لَم يلُوقُوا يوة كَانابحّض الْصعع بمل الْلَّـه  سوسا رهي  

  .إِلَا عبد الْلَّه بن عمر 

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
دوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا   زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُ        

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس الثالث        

  
   اجلزء الثاينτعبد اهللا بن عمر ) ٤( النبالء

يقُول عبد الْرّزّاق ابن همّام الصّنعانِي وعبد الْرّزّاق هذَا لَه كتاب الْمصنِّف ، هذَا مطْبـوع                
         ب وع الْكُتتن أَمو مها ، ولَّدجر مشى عدي إِحلَّـق بِْآثَـار        فعتا يميلَّة فا أَدهأَكْثَرا ولُهأَفْض

  .الْصّحابة في الْفقْه ، وطَبعا الْجزء الْأَخري ، الْجامع لمعمر مليء بِالْكَلَام الْجميل

ما لَعن ابن عمر خادماً قَط إِلَا       ( : ، قَال  أُنبِئْنا معمّر عن الْزّهرِي عن سالم        : قَال عبد الْرّزّاق  
  )واحدا فَأَعتقَه 

لَعنـة  :  لَعن الْمعين ممنوع ، لَا يحل لَك أَن تلْعن رجال معيّنا ، تقُول               :هل جيوز لعن املعني   
تلْعـن الْعمـوم دون أَن تخـص    إِنّما يمكن أَن تلْعن الْجِنس ، أَو    !الْلَّه علَى فُلَان ابن فُلَان      

كَقَول الْنّبِـي   ، الْجِنس   ولعن اجلنس ملْعوناً بِعينِه لأَن هذَا من اعتقَاد أَهل الْسّنّة والْجماعة ،         
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نوهن فَإِنّهن  الْع «: في الْنِّساء الْكَاسيات الْعارِيات رؤوسهن كَأَسنِمة الْبخل الْمائلَة ، قَال           
  .»ملْعونات

لَـا  ! لَعنك الْلَّه؟ : فَهل أُأْيت بِجِوار واحدة متبرِّجة وأَقُول لَها      :  العلة يف النهي عن لعن املعني     
 بِمـا   هذَا لَا يجوز ، نعم هي عاصية ، لَكن الْلَّعن هو الْطَّرِد من الْرّحمة ، وأَنت لَا تـدرِي                  

يختم لهذه الْمتبرِّجة ، كَم من نِساء كُن متبرِّجات وكَم من نِساء كُن ساقطَات فـي قَعـر                  
 علَيهِن ، ربّما واحدة من هؤلَاء الْنِّساء أَو واحـد مـن هؤلَـاء             Υالْفَاحشة ، ثُم تاب الْلَّه      

   لُون فَعيال ، الَّذة   الْرِّجشاء ،      –ا الْفَاحي الْنِّسكَلَّم فتن نحن نلَكات   ( ونولْعن مهّأَنن لوهنالْع( 
 ممكن تسبِق أَجل الْعلَماء ، لَا يوجد أَحد يعرِف ، هذه ممكن تتوب توبـة نـصوحة ،                   -

ل يوم تعمل وتجِد في الْعمل لكَي تتوب ويغفر لَها          تضع الْذَّنب أَمام عينها وهي تخشاه وكُ      
لَا أَحـد   . في ازدياد    Υهذَا الْذَّنب فَلَا تزال كُل يوم في ازدياد في ازدياد ، حتّى تلْقَى الْلَّه               

  .، تلْعنها بِعينِها يعرِف، فَأَنت عندما تلْعن واحدة متبرِّجة أَو عاصية 

 ، وقَد يتوب علَيها أَنت لَا       Υ فَقَد يجتبِيها الْلَّه     :  الْخواتيم لَيست بِيدك ، الْخواتيم بِيد الْلَّه      
              مق يسلَى الْفت عوملَال ، يّلَى الضت عوميل ، وضن يذَا الْلَّاعن هكميلَم ، وعلَـى   تت عو

الْكُفْر علَى أَي شيء ، يموت علَى الْمعصية حتّى وهو يفْعلُها ، ولذَلك لَا يجوز أَحد يلْعـن              
: فعندما أَجِد متبرِّجة مثَال، وهناك من يرِيد أَن يطَبِّق الْحديث، نعم يمكن أَن يقُـول                ،معيّن  
الْعنـوهن فَـإِنّهن     «الْلَّه الْمتبرِّجات ، هكَذَا فَقَط ، لأَن هذَا هو منصوص الْحـديث           لَعن  

كُل ! ولَكن لَا أَقُول لَعنة الْلَّه علَى فُلَانة أَو أَذْهب لَها وأَقُول لَها لَعنة الْلَّه علَيك                » ملْعونات
لّط الْلَّعـن   فَلَم يس – أَي شارِب    – »لَعن الْلَّه شارِب الْخمر    «:  لْنّبِي  هذَا ممنوع ، قَال ا    
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لَعن الْلَّه مـن  (و )ولَعن الْلَّه من َآوى محدّثا( ،  )لَعن الْلَّه الْواشمة والْمستوشمة   (،علَى معيّن   
نعم نلْعن من فَعـل هـذَا ،         . )نتسب إِلَى غَير مواليه   لَعن الْلَّه من ا    ( ، و  )غَيّر منار الْأَرض  

هكَذَا علَى الْعموم ، لَكن لَا نلْعن علَى الْتّعيِني إِلَّا من عينِه الْلَّه ورسولَه  ومن توقَّف عن لَعن                   
ان عاقالً وإذا كَان يعلَم أَن هذَا الْخطَاب مـن        هؤلَاء أَو عن تكْفير هؤلَاء يصير مثَلُهم إِذَا كَ        

أَنّنِي لَا أَلْعن ولَا أُكَفّـر أَبـا لَهـب    :  وصح عنه ، فَمن يأْتي ويقُول        أَو من الْنّبِي     Υالْلَّه  
 وكُفْرِهم   الَّذين لَعنهم الْنّبِي    يكُون كَافرا مثْله ، لأَن النّص قَطْعي الْثُّبوت قَطْعي الْدّلَالَة ،            !
كَأَبِي جعل وعتبة ابن ربِيعة وشيبة ابن ربِيعة ، وهؤلَاء الْصّناديد  نحن نقْطَـع أَن هؤلَـاء                  : 

  .ذي ذَكَرته إِذَن عندي هذَا الْضّابِط الَّ، يلْعنهم بِأَسمائهِم  كَفَرة وكَان الْنّبِي 

ما لَعن خادماً قَط إِلَّا مرّة واحدة ، لَعن فيها خادما فَأَعتقَه كَفَّارة لَعنـه ، هـذَا                   τابن عمر   
  .الْكَلَام الَّذي يقُولُه سالم مولَى عبد الْلَّه بن عمر 

ه بن عمر لَطَم خادما أَو ضرب خادما لَه ، فَتنـاول            أَن عبد الْلَّ  «:  وفي صحيح مسلم أَيضا   
مـن   «:  يقُول  مالي فيه من الْأَجر مثْل هذه ، سمعت الْنّبِي          : تبنة من علَى الْأَرض وقَال      

   » لَطَم مملُوكا أَو ضربه فَكَفَّارته عتقه

 لماذَا ؟ يرِيد أَن يقُول أَنا لَا أَستوي في الْأَجر مـع             » ل هذه من الْأَجر    مالي فيه مثْ   «: يقُول  
من تبرّع فَأَعتق مملُوكَه تبرّعا ، هذَا سيأْخذ أَجر ، ولَكن لأَنني لَطَمته فَهذه كَفَّـارة لمـا                  

لْذَّنب يسقُط من علَيك ، هذَا معنى قَول ابن عمر لَـيس            فَعلْت  أَي لَيس لي أَجر كَفَى أَن ا        
  .لي فيه من الْأَجر مثْل ذَلك 
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إِنِّـي  : لَا يزال الْنّاس بِخير ما أَبقَاك الْلَّه لَهـم ، فَغـضب وقَـال              «: قَال رجل لابن عمر     
سبحان الْلَّه، هذَا الْرّجل يقُول لابن عمر ، لَا          »اما أُغْلق بِابِي  لَأَحسبك عراقيّا وما يدرِيك علَّ    

: يزال الْنّاس بِخير ما أَبقَاك الْلَّه لَهم ، فَينكَر علَيه ابن عمر إِنكَارا شديدا ، وهو يقُول لَـه                   
  ! علَم عندما أَكُون وحدي ماذَا أَفْعل؟ هل ت–وما يدرِيك علَّاما أُغْلق بِابِي؟ 

 يمكن أَن يخرج إِنسان إِلَى الْنّاس ويتجمّل يكُون إِنسان فَاضل وعاقل ، وينطق أَو يتحدّر                
       يـل بخم ، إِذَا دظَلُو موه غَشّني الْكَلَام ، لَكه فيفَتن شين بر مّـف ،    الْداقـس الْولجـه يت

  .ويضجِع الْجالس، والْبيت كُلّه يصمت 

هناك بعض الْنّاس عندها غلْظَة في الْتّعامل غلْظَة في الْكَبِد ، يخرج في الْخارِج تجِده مثْـل              
         د أَي مجولَا يوك وحضوش وشك بوحّا ضمائم ، دِسيّأَة لَـا       الْنرت الْميل الْبخديل ، واكش

  .تعرِف تكَلّمه والْأَولَاد يخافُوا منه ولَا يوجد من يستطيع أَن يقُول ثَلَاث كَلمات 

س يتجمّل وفـي    خيركُم خيركُم لأَهله وأَنا خيركُم لأَهلي يخرج للْنّا       :  كَان يقُول   فَالَنّبِي  
الدّاخل الْلَّه الْمستعان ، وهناك بعض الْنّاس يكُون في الْخارِج ممتاز وأَوّل ما يدخل ويغلَق               

  !علَيه الْباب يبارِز الْلَّه بِالْعظَائم

      يدن حح ، ميحد صنه بِسّاجن ماه ابوي رث الَّذيدان كَالْحبث ثَوτل الْلَّـه  : ، قَالوسقَال ر
لَأَعلَمن رِجالْاً من أُمّتي يأْتون يوم الْقيامة بِحسنات كَأَمثَال جِبال تهامة بِيضاً ، يجعلُها               «: 

ا لَا نكُون منهم ، ونحن لَا ندرِي        صفْهم لَنا يا رسول الْلَّه لَعلَّن     : الْلَّه هباء منثُورا ، قَال ثَوبان     
أَما إِنّهم من إِخوانِكُم يأْخذُون من الْلَيل ما تأْخـذُون لَكـنّهم إِذَا             : أَو ونحن لَا نعلَم ، قَال     

  . »خلْو بِمحارِم الْلَّه انتهكُوها
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      هال تال كَجِبي بِجِبأْتب ، يعرث ميداً،           حرثُـونـاًء مبر هيصب ، تذْها تات كُلَّهنسة ، حام
لماذَا ؟ هؤالء يأْخذُون من الْلَيل ما تأْخذُون ، يقُوموا الْلَّيل، وفي الْخارِج مـا شـاء الْلَّـه          

  .نتهكُوها لماذَا ضاعت حسناتهِم ؟ كَانوا إِذَا خلْو بِمحارِم الْلَّه ا

 لأَن أَي إِنسان لَه سرِيرة يظْهِرها الَلّه علَى وجهِـه           :إِذَن أَي إِنسان علَيه أَن يصلّح سرِيرته        
تجِده ممقُوتاً من الْقُلُوب ، لَم يعمل شيء في الْنّاس ولَكن مكْـروه              ،وإِن بالغ في إِخفَائها     

بينك وبينه جفْوة ، مع أَنّه صوّام قَوّام يسمع الْقُـرَآن           ! نّاس لَا تحبّه ، علَى وجهِه قَتيل        والْ
ويبكي وهو واقف في الْصّف نشعر أَنّنا سنصاب بِالْصّداع من كَثْرة نهنهته بِالْبكَاء  ومـع                

وجِد لَا يك تذَا الْكَلَامذَللَا ها ودب أَحسلَا يد وي أَحذؤه لَا يّع أَنه ، مّبحد يد أَحج  

 مهما بالَغ الْمرء في إِخفَاء الْسّرِيرة تنطق علَى الْوجه ، فَالْوجه مثْـل        :الْلَّه الْلَّه في الْسّرائر ،    
لَـازال الْنّـاس    :  الْلَّه بن عمر ينكر عندما يقُول لَه هذَا الْرّجل           الْمرَآة ، ولذَلك كَان عبد    
إِنِّي لَأَظُنّك عراقيّا ، أَي قَد تلُقّي الْقَوم جزافَا ، وطَبعا رأْي ابـن              : بِخير ما بقيت لَهم ، قَال     

  !اك ، وما يدرِيك علَّاما أُغْلق بِابِي؟عمر في أَهل الْعراق كَان معروفا َآنذَ

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن يجعل ما قُلْته لَكُم زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمـن                  
         يكم الْونِعا ونبسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عولَـى       الْقُدك عاربلَّم وسلَّى الْلَّه وصل و

  .نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس الرابع     
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  لثايناجلزء ا τعبد اهللا بن عمر ) ٥(         النبالء 

 يسمع الَْآية يبكي لَها ، في مجلس وعظ ، والَّذي كَان يعظ هو              :كَان ابن عمر كَثير الْبكَاء    
عبيد بن عمير أَحد الْتّابِعين ، ولَيس صحابِي ولَكن والده هـو الْـصّحابِي ، عميـر هـو                   

 تابِعيا ، وكَان ذَا لسان ، وكَان منطَلقَا فَكَان عبيد بـن عميـر لَـه            الْصّحابِي إِنّما هو كَان   
  مجلس وُعظ ، ولَم يكُن يتصدّر للْوعظ َآنذَاك إِلَا أَهل الْعلْم ، وعظ أَهل الْعلْم علَيه نور

فَتجِد أُنـاس   ،  ويعلي صوته علَى الْمنبر      بِخلَاف الَّذي يصرخ ، ممكن واحد عمّال يصرخ       
يبكُون ، يبكُون من الْصّداع ولَيس من الْموعظَة ، لَا، الْموعظَة وعظ أَهل الْعلْـم خمْتلـف                 

              ر كَان ييمن عد بيبثْل علْم مل الْعا إِلَا أَهميظ قَدعكُن يا ، لَم ياممة      تـداحة وة ، َآيا الَْآيلُوت
مثْلَما في هذَا الْخبر الَّذي رواه أَبو الْعبّاس الْسّرّاج في تارِيخه بِسند جيِّد عن نافع وهـذه                 

              عتك واربلَه تأ قَوظ فَقَرعر ييمن عد بيبد ، كَان ععن سقَات ابي طَبة فايف إِذَا   الَىالرِّوفَكَي ﴿
فَبكَى عبد الْلَّه بـن عمـر حتّـى          جِئْنا من كُل أُمّة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاء شهِيدا ﴾          

اخضلّت لحيته ، أَصبحت لحيته تقْطُر ماَءا ، أُشرِبت الْدّموع ، والْدّمع يتساقَط من لحيتـه        
   .قَالُوا لعبيد بن عمير كُف، فَقَد أَزعجت الْشّيخ من شدّة بكَاء عبد الْلَّه بن عمرحتّى 

علَيه هذه الَْآية عنـدما  : عندما قَرأ ابن مسعود رضي الْلَّه عنه    ولَا غَرو ، فَقَد بكَى رسول       
إِنِّي أُحـب   : قُرَآن ، قَال يا رسول الْلَّه اقْرأ علَيك وعلَيك نزل؟ قَال          اقْرأ علَي الْ   «:قَال لَه   

أَن أَسمعه من غَيرِي ، فَقَرأ علَيه من الْنِّساء حتّى وصل إِلَى هذه الَْآية ﴿ فَكَيف إِذَا جِئْنا من                   
، قَال  _ ،أَي كَف عن الْقراَءة   _ شهِيدا ﴾ قَال حسبك    كُل أُمّة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلَاء      

  . يبكي أَي إِذَا الْنّبِي .»ابن مسعود ، فَالتفَت إِلَيه فَإِذَا عيناه تذْرِفَان
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        رر إِذَا ممن عع ، كَان ابافن نيِّد عاد جناج بِإِسّرّاس الْسّبخ أَبِي الْعارِيي تفـة  وه الَْآيذلَى هع
 ﴾كَان يبكي ويغلبه    أَلَم يأْن للَّذين َآمنوا أَن تخشع قُلُوبهم لذكْر الْلَّه وما نزل من الْحق            ﴿  

ـ                  ا َآير مي غَيذَا فقَد ذَكَر ها ، وعرش بطْلُوَآن مات الْقُراع َآيمد سنكَاء عالْبكَاء ، وة الْب
 علَى الْلَّذين يسمعون َآياته فَيجاوبون َآياته بِـدمع الْعـين           Υ وأَثْنى الْلَّه    Υمن كتاب الْلَّه    

كَان ابن عمر إِذَا فَاتته صلَاة الْعشاء فـي          «:وذَكَر أَبو نعيم في كتاب الْحلْية عن نافع قَال        .
لماذَا؟ عندنا حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث عثْمـان           . » بقيّة ليلَه  الْجماعة أَحيا 

 من صلَّى الْعشاء في جماعة فَكَأَنّما قَام نِـصف الْلَّيـل ،             «:  قَال  ، أَن الْنّبِي    τبن عفَّان   
 فَانظُر الْجماعة الَّـذين لَـا يـصلُّون    . » قَام الْلَّيل كُلَّهومن صلَّى الْفَجر في جماعة فَكَأَنّما     

أَساساً ، الْعشاء في جماعة كَأَنّما قَام نِصف الْلَّيل، فَابن عمر كَان إِذَا فَاتته صلَاة الْعشاء في                 
وفي لَفْظ لحـديث    .اة الْعشاء في جماعة     جماعة ، يحي الْلَّيل كُلَّه رجاء أَن يدرِك أَجر صلَ         

من صلَّى الْعشاء في جماعة فَكَأَنّما قَام نِصف الْلَّيل ، ومن صـلَّى             «:   عثْمان عن الْنّبِي    
  . »الْعشاء والْفَجر في جماعة فَكَأَنّما قَام الْلَّيل كُلَّه

من صلَّى الْعشاء فـي  ( صلَاة الْعشاء :  ؟ اتّفَقُوا في الشّطْر الْأَوّل وهو   متنينما الْفَرق بين الْ   
من صلَّى الْعشاء في جماعة فَكَأَنّما قَـام نِـصف         ( والْثَّانِي  ) جماعة فَكَأَنّما قَام نِصف الْلَّيل    

  ومن صلَّى الْفَجر في جماعة فَكَأَنّما قَام الْلَّيل كُلَّـه          (لَّفْظ الْأَوّل ، الشّطْر الْثَّانِي في الْ    ) الْلَّيل
ومن صلَّى الْعشاء والْفَجر في جماعة فَكَأَنّما قَـام الْلَّيـل           ( الشّطْر الْثَّانِي في الْمتن الْثَّانِي    ) 

  ) كُلَّه
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    لَيى عنبف يولَاف ستذَا اخى   هنعي الْملَاف فتـن         ،ه اخلَكل ، وّث الْـأَوحي الْبا فا قُلْنثْلَمم
سوف أُؤجل هذَا الْكَلَام قَليالً حىت يتيسّر الْوقْت لذَلك ، وسوف أَعرِفْكُم من ذَلك شـرف    

الْفَجر فَقَط في جماعة كَأَنّما قَـام    علْم الْحديث ، كَيف سنرجِح الْلَّفْظَين ، كَيف من صلَّى           
فَكَـان  .الْلَّيل كُلَّه ، أَم يجِب أَن يأْتي الْفَجر والْعشاء حتّى يأْخذ الْلَّيل كُلَّه؟ لأَن هذَا سيفَرّق       

 أَن يدرِك أَجر صلَاة الْعشاء      ابن عمر إِذَا فَاتته صلَاة الْعشاء في جماعة يقُوم الْلَّيل كُلَّه رجاء           
  .في جماعة 

لكَـي نـدخل الْمـرّة الْتاليـة فـي          :أَذْكُر َآخر الْحكَاية عن ابن عمر رضي الْلَّه عنهما          
الْلَّه بن دينـار  هذه الْحكَاية حكَاية صحيحة وقَد رواها نافع وعمر بِن دينار وعبد         :الْحديث

  .وهي موجودة في معجم الْطَّبرانِي الْكَبِير بِسند صحيح من طَرِيق عبد الْلَّه بن دينار

أَنّه كَان مع عبد الْلَّه بن عمر يمشون في الْجبل فَإِذَا راعي غَنم انحدر بِغنمه مـن                   «:يقُول
ر       الْجمن عل ، فَقَال لَه ابك ، فَقَال         : بمن غَناة منِي شطا غُلَام أَعـا      : يهّي ، إِنت لسا لَيهّإِن

فَبكَى ابن عمر بكّـاَءا     ! وأَين الْلَّه؟ : قُل أُكُلَها الْذّئْب ، فَقَال لَه الْرّاعي        : لسيِّدي ،فَقَال لَه    
كَلمة الْغلَام ، فَأَين الْلَّه؟ فَأَين الْلَّه؟ ثُم استدل علَى الْغلَام فَذَهب إِلَـى              ًشديداً وجعل يردّد    

   »سيِّده فَاشترى الْغلَام منه وأَعتقَه ، واشترى الْغنم ووهبها للْغالم 

أَعطنِي شاة من غَنمك ، ما كَان ابـن         : قَال لَه    ابن عمر لَمّا     : هذَا هو تعظيم منزِلَة الْمراقَبة    
عمر يقْبلُها لَو حتّى أَعطَاه الْغلَام ، وهو يعلَم أَنّها لَيست ملْكَا لَه ، ولَكن أَحيانا بعض أَهـل               

عل كَذَا ، فَإِذَا فَعل الْغلَام يعرِّف أَنّـه  افْ: الْعلْم يمتحن الْنّاس ، أَو يمتحن الْطَّلَبة ، فَيقُول لَه        
مثْلَما يقُصّون عـن الْإِمـام      ،إِمّا متهاوِن أَو أَنّه لَم يفْطن إِلَى مراد الْشّيخ من ذَاك االمتحان           
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           احطَى كُل وا ، فَأَعموذُه ييلَامن تحتماد أَن يه أَرّي ، أَنعافّـا    الْشجوّأْت     -د فَرـا قَـرثْلَمم 
الْحكَاية ولَكن لَم أَقف علَى إِسناد لَها أَو أَن هذه الْحكَاية هي الَّتي حكَيت عن الْشّافعي لَم                 

 أَن تذْبح    وقَال لكُل واحد منهم أُرِيدك     -يفْعل الْشّافعي ولَكن شيخ الْشّافعي هو الَّذي فَعل       
الْجميع أَتى بِالْدّيوك مذُوبحة ، عدا واحد ، عندما         . هذَا الْدّيك في مكَان لَا يراك فيه أَحد         

أَفْلَحـت  : سأَلَه لماذَا لَم تذْبح؟ قَال حيثُما كُنت في أَي مكَان رأَيت الْلَّه يرانِي ، فَقَـال                 
حجأَننِيوابخ،ت ييّه الْشادي أَرى الَّذنعن إِلَى الْمي فَطو الَّذه هّأَنل  

فَانظُر ابن عمر من انفعاله لْجواب الْغلَام ، استدل علَى بيته واشترى الْغلَام واشترى الْغـنم                
ن خلْقَا لابن عمر، إِذَا مر علَـى غلْمانـه وكَـانوا            وهذَا كَا ،وأَعتق الْغلَام ووهب لَه الْغنم      

كَافرِين ، إِذَا رأَى غُلَاما من هؤلَاء الُغويلَمة أَو عبد من هؤلَاء الْأَعبد حـسن الْـصّالة ، أَو                   
         قُووِه يحنه وتمه سبجي ، فَإِذَا أَعكبف يقيع ووشه خدنـه الْلَّـه       «: ل لَه   عجور لت حأَن

: فَكَأَن هذه الْمسأَلَة كَثُرت ، في كُل مرّة يمثّل أَمامه الْغلَام أَنّه يبكي ، فَيقُول لَه ابن عمر                 »
ذَا الْغلَام بِالْمال   أَباك هكَذَا يضيع ماله ، فَه     : فَالْجماعة حول ابن عمر قَالُوا لسالم       .أَنت حر 

، فَإِذَا عذَرت أَو أَي شيء تأْخذُه وتبِيعه في الْسّوق وتعود بِمال، فَهو في كُل مـرّة يقُـول          
لهذَا وهذَا وهذَا أَنت حر، أَنت حر ، أَنت حر ، والْمال سـيذْهب ، وهؤلَـاء يخـدعوه                   

: يا أَبت إِنّهم يخدعونك ، فَقَال لَـه         : علَيه ، فَنقَل سالم هذَا الْكَلَام لأَبِيه ، قَال لَه           ويمثُلُوا  
إِذَا كَان هو يخدعنِي فَإِن الْلَّه لَا يخدع  وأَنا معذُور           »  يا بني من خدعنا في الْلَّه خدعنا لَه        «

 وذَكَر لي ربِّي سبحانه وتعالَى أَنا معذُور أَنّنِي أَتخدع ، لماذَا ؟ لشدّة حبِّه               لَو جاء لي واحد   
مثْلَما واحد يأْتي ويستشفع بِفُلَان الَّذي تحبّه بِدون ما تستوثق من فُلَان            ،لربِّه تبارك وتعالَى    
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وعلَى الْفَـور  !أَنت أَتيت من عند الْغالي: ذُكر اسمه قَلْبك رفْرف ، تقُول لَه هذَا؟ مجرّد ما  
تقُوم وتخدمه وتكّتشف أَن هذَا الْرّجل كَان خداعا ، فَما الَّذي جعلَك تغتر ؟ عندما ذَكَـر                 

يا بني من خدعنا فـي       «: ولأَجل ذَلك قَال لَه     ،عل ذَلك حبِيبِك ، فَأَنت معذُور ، فَالَحب يفْ      
  » الْلَّه خدعنا لَه

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن يجعل ما قُلْته لَكُم وما سمعتموه منِّي زادا إِلَى حـسن الْمـصير       
 علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حسبنا ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه            إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم    

  .وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس اخلامس         

  
  اجلزء األول τسعيد بن املسيب ) ٦( النبالء

وأَنت نـازِل ،     τكان سعيد ابن الْمسيّب هذَا من كبار الْتّابِعين ، أَدرك عمر بِن الْخطَّاب              
          و أَبة هرشن الْعرِكْه مدي لَم ية ، الَّذابحّقَات الْصكْر   إِلَى طَبو بτ  وا همّة :  إِنـدّلولَـد  : مو

كَان سعيد بن الْمسيّب تقْريبـا لَـه فـي          τلسنتين خلَتا من خلَافَة عمر ، عندما مات عمر          
  .حدود ثَمانِية سنوات 

وجماعـة  لَم يسمع من عمر     : وافَجماعة قَالُ :  ، اختلَف أَهل الْعلْم في سماع سعيد من عمر       
علَى رأْس الَّذين أَثْبتوا صحّة سماع سعيد ابن الْمسيّب من عمـر الْإِمـام           ، بل سمع   : قَالُوا

ذين قَـالُوا   وقَد وردت أَسانِيد صحيحةٌ تدل علَى أَنّه سمع ، الَّ         ،أَحمد بن حنبل رحمه الْلَّه      
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ابن ثَمان سنوات كَيف يحفَظ؟ هذَا الْكَلَام قَد        : لَم يسمع ، كَأَنّهم استصغّروا الْسِّن ، قَالوا         
يرِد علَى الْقُرون الَّتي جاَءت بعد ذَلك لَكن لَا يرد علَى مثْل هذَا الْقَـرن ، وأَنـت تعلَـم                    

 الْحن وسنالْحيا    _ سمهني الْلَّه عضبِي    _رّي الْنّفوا تمدنات        عوـنان سن ثَمذَا ابكَان ه 
وهذَا ابن تسع سنوات وكَذَلك املسور ابن مخرمة وغَيرِه ، فَهناك صحابة عنـدما تـوفّي                

وات ، ومع ذَلك أَطْبِق الْعلَماء جميعـاً علَـى           كَان سنِّهِم من ثَمان إِلَى عشر سن        الْنّبِي  
  .ذكْرِهم في الْصّحابة واحتجّوا بِأَخبارِهم 

سمعت عمر بن الْخطَّاب ينعي الْنّعمان       «: وصح عن سعيد ابن الْمسيّب رحمه الْلَّه أَنّه قَال        
  بنلَى الْمقَرِّن عن مفْظ » ربحز وّيه مّلَى أَنل عدا يّما قُلْـت لَـم   ، مقَة كَمال الْطَّبو عفَإِذَن ه

الْمسيّب بن حـزن ، الَّـذي روى الْحـديث          : أَبوه صحابِي ،τيفُته من الْعشر إِلَّا أَبو بكْر       
يا عمّي قُلْها    «:  دخل علَيه وقَال    ا طَالب ، والْنّبِي     عندما أَدركْت الْمنِيّة أَب   : الْشّهِير وهو   

وكَان عنده أَبو جهل وعبد الْلَّه بن الرّبِيعـة فَقَـال أبـو             _ » كَلمة أُحاج لَك بِها عند الْلَّه     
ـ  «: في الْنِّهاية قَـال   - » أَترغَب عن ملَّة عبد الْمطَّلب     «: جهل ـد        هبلَّـة علَـى مو ع

الَّذي روى هذَا الْحديث هو الْمسيّب بن حزن والد سعيد بن الْمسيّب ، وفْـد               .»الْمطَّلب
ما اسمك ؟ قَال اسمي الْمسيّب بن حزن ، فَالَحزن ضد الْـسّهل             :  فَقَال لَه     علَى الْنّبِي   

  ن فكُوا تمدنـد                عضن ، وى حزّمسر ييغل صبة أَو جبضة أَو الْهبه الْتذثَالً ، هاء مرحّي الْص
  .هذَا الْحزن الْسّهول وهي الْأَرض الْمنبِسطَة

عنـى  ، أَي اسم فيه معنى يابِس أَو فيـه م         :  كَان من عادته أَن يغيِّر االسم القبيح        الَنّبِي  فَ
ما اسمك قَالَت    «: ، دخلَت علَيه امرأَة كَما في صحيح مسلم قَال لَها             قَبِيح كَان يغيِّره    
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فَلَمّا دخل الْمـسيّب وسـأَلَه مـا       »  وسمّاها جميلَة  » بل أَنت جميلَة  : اسمي عاصية ، قَال   
بل أَنت بن سهل ،قَال لَا أُغَيِّر اسـما سـمّانِيه            : حزن ، قَال لَه     اسمك ؟ قَال الْمسيّب بن      

فَكَان من نتيجة هذَا أَنّه لَم يوافـق أَن يأْخـذ الْاسـم             ، لَم يتأَدّبوا بِالْآداب الْإِسلَاميّة    _أَبِي
_ الْحزونـة  _»  ما زالَت فينا الْحزونة بعـد قَال سعيد بن الْمسيّب ، فَ   «  الْسّهل للْنّبِي   

 وأَن يكُون سهلَا  فأَصبح عندهم نوع         يبوسة الْأَخالق ، بِسبب أَنّه لَم يقْبل تسمية الْنّبِي          
 مروان ، ظَل يدعوا علَيهِم إِلَـى        فَانظُر إِلَى سعيد بن الْمسيّب عندما أَهانه  بنو        ،من الْعصبِيّة 

وأَنت نازِل ،   τأَن كان سعيد ابن الْمسيّب هذَا من كبار الْتّابِعين ، أَدرك عمر بِن الْخطَّاب               
ولَـد  : ولّـدة م:  إِنّما هو  τإِلَى طَبقَات الْصّحابة ، الَّذي لَم يدرِكْه من الْعشرة هو أَبو بكْر             

كَان سعيد بن الْمسيّب تقْريبـا لَـه فـي          τلسنتين خلَتا من خلَافَة عمر ، عندما مات عمر          
  .حدود ثَمانِية سنوات 

وجماعـة  ر  لَم يسمع من عم   : فَجماعة قَالُوا :  ، اختلَف أَهل الْعلْم في سماع سعيد من عمر       
علَى رأْس الَّذين أَثْبتوا صحّة سماع سعيد ابن الْمسيّب من عمـر الْإِمـام           ، بل سمع   : قَالُوا

وقَد وردت أَسانِيد صحيحةٌ تدل علَى أَنّه سمع ، الَّذين قَـالُوا            ،أَحمد بن حنبل رحمه الْلَّه      
 مسوا الْسِّن ، قَالوا        لَم يرّغصتم اسهّذَا الْكَلَام قَد        : ع ، كَأَنفَظ؟ هحف يات كَيونان سن ثَماب

يرِد علَى الْقُرون الَّتي جاَءت بعد ذَلك لَكن لَا يرد علَى مثْل هذَا الْقَـرن ، وأَنـت تعلَـم                    
 كَان هذَا ابن ثَمان سـنوات        عندما توفّي الْنّبِي    _هما  رضي الْلَّه عن  _ الْحسن والْحسين 

وهذَا ابن تسع سنوات وكَذَلك املسور ابن مخرمة وغَيرِه ، فَهناك صحابة عنـدما تـوفّي                
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ق الْعلَماء جميعـاً علَـى       كَان سنِّهِم من ثَمان إِلَى عشر سنوات ، ومع ذَلك أَطْبِ            الْنّبِي  
  .ذكْرِهم في الْصّحابة واحتجّوا بِأَخبارِهم 

سمعت عمر بن الْخطَّاب ينعي الْنّعمان       «: وصح عن سعيد ابن الْمسيّب رحمه الْلَّه أَنّه قَال        
فَإِذَن هو عال الْطَّبقَة كَما قُلْـت لَـم   ،أَنّه ميّز وحفْظ  ممّا يدل علَى  «بن مقَرِّن علَى الْمنبر  

الْمسيّب بن حـزن ، الَّـذي روى الْحـديث          : أَبوه صحابِي ،τيفُته من الْعشر إِلَّا أَبو بكْر       
يا عمّي قُلْها    «:  دخل علَيه وقَال    عندما أَدركْت الْمنِيّة أَبا طَالب ، والْنّبِي        : الْشّهِير وهو   

وكَان عنده أَبو جهل وعبد الْلَّه بن الرّبِيعـة فَقَـال أبـو             _ » كَلمة أُحاج لَك بِها عند الْلَّه     
 هـو علَـى ملَّـة عبـد         «: في الْنِّهاية قَـال   - » أَترغَب عن ملَّة عبد الْمطَّلب     «: جهل

الَّذي روى هذَا الْحديث هو الْمسيّب بن حزن والد سعيد بن الْمسيّب ، وفْـد               .»لْمطَّلبا
ما اسمك ؟ قَال اسمي الْمسيّب بن حزن ، فَالَحزن ضد الْـسّهل             :  فَقَال لَه     علَى الْنّبِي   

، هذه الْتبة أَو الْهضبة أَو جبل صغير يسمّى حزن ، وضـد             عندما تكُون في الْصّحراء مثَال ً     
  .هذَا الْحزن الْسّهول وهي الْأَرض الْمنبِسطَة

، أَي اسم فيه معنى يابِس أَو فيـه معنـى           :  كَان من عادته أَن يغيِّر االسم القبيح        الَنّبِي  فَ
  غح كَان يه  قَبِيا             يِّرم قَال لَهلسح ميحي صا فرأَة كَمه املَيلَت عخك قَالَت    «: ، دما اسم

فَلَمّا دخل الْمـسيّب وسـأَلَه مـا       «  وسمّاها جميلَة  » بل أَنت جميلَة  : اسمي عاصية ، قَال   
نت بن سهل ،قَال لَا أُغَيِّر اسـماً  سـمّانِيه        بل أَ : اسمك ؟ قَال الْمسيّب بن حزن ، قَال لَه          

فَكَان من نتيجة هذَا أَنّه لَم يوافـق أَن يأْخـذ الْاسـم             ، لَم يتأَدّبوا بِالْآداب الْإِسلَاميّة    _أَبِي
_ الْحزونـة  _»  حزونة بعـد قَال سعيد بن الْمسيّب ، فَما زالَت فينا الْ   «  الْسّهل للْنّبِي   
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 وأَن يكُون سهلَا  فأَصبح عندهم نوع         يبوسة الْأَخالق ، بِسبب أَنّه لَم يقْبل تسمية الْنّبِي          
وا علَيهِم إِلَـى    فَانظُر إِلَى سعيد بن الْمسيّب عندما أَهانه  بنو مروان ، ظَل يدع            ،من الْعصبِيّة 

الْمهِم قَال ما زالَت فينا الْحزونة بعد بِسبب أَنّه لَم يقْبـل         ،أَن مات ، ولَا يأْخذ الْعطَاء منهم        
  .،تغيِير اسم والده 

ة عالية جـدّا مـن الْفقْـه ،    وكَان علَى درج: سعيد بن الْمسيِّب رحمه الْلَّه ريحانه الْتّابِعين  
وكَان عمر بن عبد الْعزِيز إِذَا أَراد أُقْضية من الْأَقَضيات يرسل إِلَيه ولَا يأْمره أَن يحضر إِلَيه                 

            أَلَة الْإِتسي مالَى فعه الْلَّه تمحيِّب رسن الْمد بيعة سلَابن صف مرعا يماب      لـوـان إِلَـى أَبي
  .الْسّالطين

 وهذه الْحكَايـة    : مايدل علَى بعض صفَاته الْخلُقيّة ، وعلَى عزّة نفِْسه وكَيف يقيس الْأُمور           
 الْيوم مـن    الَّتي سأَذْكُرها رواها ابن سعد في الْطَّبقَات وغَيرِه من أَهل الْعلْم ، نرِيد نستفيد             

واقعتين ، لأَنِّي لَن أَطْول في ترجمة سعيد بن الْمسيّب لأَنّه سيمر بِنا إِن شاء الْلَّه تعالَى فيما                  
ن يقيـل  عبد الْملك بن مروان في يوم من الْأَيّام قَلْق ،ولَم يستطع أَ   "،نستقْبِلُه من الْأَحاديث  

 فَقَال لَه   –فَأَرسل رجال شرطيّا وقَال ابحث عن رجل من حداثْنا         – كَانوا ينامون الْقَيلُولَة     –
الْشّرطي دخـل ووجـد     ،اذْهب إِلَى الْمسجِد وانظُر إِلَى رجل من حداثْنا وأَمره أَن يأْتي          : 

  سد بِن الْميعـار             سطي أَشرلَقَات  فَالشن الْحلْقَة ملَه حوحجِد وسي الْمسا فالة جادب كَالْعّي
وسعيد بِن الْمـسيِّب    !لسعيد أَن يأْتي بِأُصبعه  ، فَولّي ، ولَم ينتظر حتّى أَن يراه حتَرِّك أم لَا                 

      ي نطي قَال فرك ، فَالشّرحتـه               لَم ينـا مندى ، وـرة أُخّرب لَه من ، فَذَهفْطلَّه لَم يفِْسه لَع
سعيد ، وما حاجتـك؟  : أَلَم ترنِي أَشير إِلَيك ؟قَال لَه   : وغَمزه في  جنبه بِإِصبعه ، وقَال لَه         
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 -نِي قَال لَه اذْهب واطْلُب سـعيد؟         يع –إِلَي أَرسلَك ؟  : أَجِب أَمير الْمؤمنِين ، فَقَال    : قَال
اذْهـب فَأَعلمـه أَنِّـي    : قَال لَا ولَكن قَال انظُر بعض حدَاثْنا ، فَلَم أَر أَحداً أَهيأ منك قَال          

فَـأَمري  ما أَرى هذَا الْرّجل إِلَـا مجنونـاً ،    : لَست من حدّاثه ، فَخرج الْحاجِب وهو يقُول       
الْمؤمنِين عندما يبعث إِلَى أَي أَحد ، يطير بِلَا أَجنِحة لَو أرسل له  أَمير الْمؤمنِين ، وذَهـب                   
وأَخبر عبد الْملك بن مروان ، قَال لَه أَنا ذَهبت ووجدت من صفَته كَذَا وكَذَا وكَـذَا ـ   

ذَاك سـعيد   : زغُدته ، قَال لَه ذَاك سعيد فَعبد الْملك بن مروان قَال لَه وحده              أَشرت إِلَيه و  
  .بِن الْمسيّب لأَنّه سعيد بِن الْمسيّب كَان رجِلَا لَه حشمة كَاملَة َآنذَاك 

        ن طَلْحد الْلَّه ببن عان ابرما عهوِيري يرة أَخايل  رِوقُوي ياعزـن     : ة الْخـك بلـد الْمبأَن ع
مروان حج في سنة من الْسنوات فَعندما قَدم الْمدينة ، وقَف بِنفِْسه علَى باب الْمـسجِد ،                 

 أَي لَا يفْعل معـه      وأَرسل إِلَى سعيد ابن الْمسيّب رجال يدعوه ولَا يحرِّكُه ، أَي لَا يهيِّجه ،             
بِهدوء وبِلْطافـه  : أَي موقف لأَنّه يعرِف سعيد بِن الْمسيّب وأَنّه صلْب ولَا يكْسر ، فَقَال لَه          

ـ    : فَأَتاه الْرّسول وقَال لَه     .أَدعوه ولَا تحرِّكُه أَي لَا تهِيجِبِه      ّن فَإِننِيمؤر الْميـف  أَجِب أَماقه و
مال أَمير الْمؤمنِين إِلَي حاجـة ، ومـالي إِلَيـه         : بِباب الْمسجِد ، يرِيد أَن يكَلّمك ، فَقَال         

حاجة  لماذَا هو يرِيدنِي ، هو لَا يحتاجنِي ، وأَنا في نفْس الْوقْت لَست أَحتاج إِلَى ما عنده                    
 اجإِنَّ حـو            وهن ونِيمؤر الْميان أَمورن مك بلد الْمبل إِلَى عوسّع الْرجة ، فَرّيقْضر ميغي له لت

ارجِع وقُل لَه إِنما أُرِيد أَن أُكَلّمك ولَا تحرِّكْـه          : يقف علَى باب الْمسجِد ، فَأَخبره ، فَقَال       
ين يحذَره أَلَا يقُوم بِعمل أَي موقف يستثي حفيظة سعيد بِـن الْمـسيّب    أَيضا أَمير الْمؤمنِ –
أَجِب أَمير الْمؤمنِين ، فَرد علَيه بِمثْل ما رد علَيه في الْمرّة الْأُولَى ، فَقَال               : فَرجع إِلَيه فَقَال  .
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لَولَا أَنّـه   : أَي يقُول لَه    .قَدّم إِلَي فيك ، ما ذَهبت إِلَيه إِلَّا بِرأْسك          لَولَا أَنّه ما ت   : لَه الْشّرطي   
لَا تحرِّكُه ولَا تستثيره كُنت قَطَّعت رقَبتك وأَخذْتها وذَهبـت بِهـا إِلَـى أَميـر                : قَال لي 

    مؤر الْميك أَمل إِلَيسرن، ينِيمؤذَا     الْمثْل هل لَه مقُوك تمّكَلن يع     : قَال!نِينصد أَن يرِيإِن كَان ي
 وإِن كَان يرِيد غَير ذَلك فَلَا أَحـل حبـوتي حتّـى    - أَي مستغن تماما  –بِي خيرا فَهو لَك     
ا كَان يرِيد أَن يفْعل شـيئا يـأْتي         أَي أَنا لَن أَتحرّك من مكَانِي إِطْالقَا إِذَ       .يقْضي ما هو قَاض   

هذَا كَـان  : ويقُوم بِها وأَنا جالس لَكن أَنا لَن أَتحرّك ولَن أُحل حبوتي ، يقُول بعض الْرّواة              
  .مع عبد الْملك بن مروان 

       صك ، ولد الْمبن عيِّد بللَف الْوختا أُسمدنفَة   عيلو الْخجِد     : ار هسل الْمخة فَدنيدم الْمقَد
هذَا سعيد بن الْمسيّب ، فَلَمّا جلَس       : من هذَا ؟ قَالُوا   : فَرأَى شخصا الْتف الْنّاس حولَه قَال       

لَعلَّك أَخطَأْت اسمي أَو لَعلَّه     : ال  أَجِب أَمير الْمؤمنِين ، قَ    : أَرسل إِلَيه ، فَأَتاه الْرّسول وقَال     
وفي الْنّاس يومئـذ    : أَرسلَك إِلَى غَيرِي ، فَرد الْرّسول فَأَخبره فَغضب الْوليد وهم بِه ، قَال            

ير الْمؤمنِين ، فَقيه الْمدينة     يا أَم   (: هؤلَاء الْبقيّة أَقْبلُوا وقَالُوا      - أَي مازال هناك خير    –بقيّة  
، وشيخ قُريش وصدّيق أَبِيك لَم يطْمع ملَك قَبلـك أَن يأْتيـه  فَمـازالُوا حتّـى سـكَن                    

  .فَانظُر هؤلَاء الْحاشية ، الْحاشية الْصّالحة )غَضبه

نه وتعالَى للْأَمير بِطَانة صالحة طَيِّبة تعينه علَى الْخيـر وكَمـا             من الْخير أَن يقَيِّد الْلَّه سبحا     
ا ٓالْنّبِي علَيه الْصّالة والْسّالم ، فَهذه الْحاشية الَّتي حول الْوليد بن عبد الْملك جعلُـو              : قَال

قُريش وصدّيق أَبِيك لَم يطْمع فيه ملَك قَبلك وأَنـت أَوّل           فَقيه الْمدينة وشيخ    : يقُولُون لَه   
الْوليد بن عبد الْملك أَبوه رباه ، فَعندما ذَكَروه أَنّه صديق أَبِيه            ،فَسكَن غَضبه ! واحد تّهينِه؟ 
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 وأَنّه لَا يوجد أَحد طَمع فيه استعظَم أَن يفْتح بابـا لَـم   وأَنّه شيخ قُريش وأَنّه فَقيه الْمدينة ،   
  .يفْتحه أَحد قَبلَه 

 من الْخير أَن يقَيِّد الْلَّه سبحانه وتعالَى للْأَمير بِطَانة صالحة طَيِّبة تعينه علَى الْخيـر وكَمـا                 
ا ٓالة والْسّالم ، فَهذه الْحاشية الَّتي حول الْوليد بن عبد الْملك ، جعلُو            الْنّبِي علَيه الْصّ  : قَال

فَقيه الْمدينة وشيخ قُريش وصدّيق أَبِيك لَم يطْمع فيه ملَك قَبلك وأَنـت أَوّل              : يقُولُون لَه   
وليد بن عبد الْملك أَبوه رباه ، فَعندما ذَكَروه أَنّه صديق أَبِيه            الْ،فَسكَن غَضبه ! واحد تّهينِه؟ 

وأَنّه شيخ قُريش وأَنّه فَقيه الْمدينة ، وأَنّه لَا يوجد أَحد طَمع فيه استعظَم أَن يفْتح بابـا لَـم      
  .يفْتحه أَحد قَبلَه 

ه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                  أَسأَل الَّلَ 
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  وكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم الْ

  انتهي الدرس السادس       

  
  )زواجه (  τن املسيب اجلزء الثاين من ترمجة سعيد ب)٧(النبالء 

سعيد بن املسيب عنـده أمـري       :  أن يزوج ابنته ابن أمري املؤمنني     ،  رفض سعيد بن املسيب   
املؤمنني يريد ابنته ، ورجل فقري ال ميلك درمهني وسعيد هذا قبة املدينة ال أريد أن أقول قبة                  

سعيد للوليـد فـأيب   أراد عبد امللك بن مروان أن خيطب ابنة       ، التابعني كان له فضالء مثله      
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يساحمهم ،  كيـف سـيعطي       سعيد بن املسيب إذ كان هو يدعو علي بين أمية وال يريد أن              
 ؟ الوليد هذا أمري املؤمنني وأي واحد يفتخر ويشعر بنشوة أنه            الوليد هذا من  ! ابنته للوليد ؟  

  .ناسب أمري املؤمنني 

الطبقة ما كان هلم نظري إطالقًـا       هؤالء  : زواج سعيد بن املسيب ابنته لكثري ابن أيب وداعة          
كثري بن أيب وداعة وكانت حلقـات       ، رفض سعيد أنه يزوج ابنته الوليد ،وكان من تالمذته        

فكان لقلة الس كان سعيد بن املسيب يعرف كل واحد مـن            ، العلم  قدمياً مل تكن كثرية     
(  بـن املـسيب  اجللوس فغاب كثري بن أيب وداعة  عدة أيام  ، و ظهربعد ذلك فسأله سعيد 

هل استحدثت امـرأة    : ماتت امرأيت فاشتغلت بتجهيزها وتكفينها، قال له      :قال! أين كنت ؟  
! يرمحك اهللا ، ومن يزوجين وأنا ال أملك إال درمهني  بل ال أملك درمهـني ؟                : بعدها ؟ قال  

وانتهي األمر مرت مدة مثلًـا أسـبوع        ) نعم: قال! أو تفعل ذلك ؟   : أنا أزوجك قال  : قال
عني والكالم وسعيد ال يتكلم يف  هذه املسألة أبدا وكثري بن أيب وداعة يذهب للصالة                أسبو

  .يف املسجد ويلتقي بسعيد ويرجع البيت وال يوجد شيء 

 يف يوم من األيام  من األيام القمريـة يف           : سعيد بن املسيب يطرق باب كثري بن أيب وداعة        
فخطر كل سعيد علي قليب     : سعيد ، قال  : من ؟ قال  ( : آذان املغرب دق الباب فكثري يقول     

ألنه مل يري أبدا بعد ما يؤذن اآلذان إال وهو يف املسجد ال يفوته أبدا               )  إال سعيد بن املسيب   
ففتح فوجد سعيد بن املسيب واقـف  ، الصف األول ، وال تكبرية اإلحرام منذ أربعني عاما          

مك مثلًا أو شيء من هذا القبيـل        أي لعلك رجعت يف كال    _  لعله قد بدا لك شيء    : ( قال
فكرهـت أن   .(من ليس له زوجـة      )العذب   ():ولكين أعرف أنك رجل عذَب    (ال ،   : قال
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وكانت بنته طويلة مثله أي يف نفس مستوي طوله لكن كانـت تقـف          ) ،تبيت الليلة عذبا    
  وراءه ، وأعطي له ابنته وأجاف الباب خلفه وانطلق إيل املسجد 

 طبعا هذه بالنسبة لكـثري      :سعيد بن املسيب معه   ، أيب وداعة جتاه ما فعله     ردة فعل كثري ابن     
فجلس يرمـي طـوب علـي       ، أحدثت له ردة فعل قوية      ، بن أيب وداعة  شيء كبري جداً        

، فأيت بطوب ورمي علي اجلـريان     ! اجلريان كان يريد أن ينادي هلم ، فكيف ينادي عليهم ؟          
سعيد بن املسيب فعل كذا كذا كذا        : ماذا ؟ ، قال   : هلموا ؟ ، قالوا   : ما بك ؟ قال   : فسألوه

  .فذهبوا نادوا إيل أمه

وجهي من وجهك حرام  أن تقرا إال        :  ( قالت له  : ما فعلته أم سعيد عندما علمت بزواجه      
  .علي أساس أن يئها ويئ البيت)بعد ثالثة أيام 

ا أمجل النـاس ، وأفقـه       فلما دخلت ا وجد   ( : قال:ما  وجده كثري عندما دخل بزوجته      
وظل سعيد بن املسيب شهراً ال يسأله أبدا عـن حـال            )الناس ، وأعلم الناس بكتاب اهللا ،      

  ).علي خري ما حيب الصديق ويكره العدو :  (كيف وجدا ؟ قال: ابنته قال له

  وملا بدأ كثري بـن      ماذا فعلت ابنة سعيد عندما أراد أن خيرج  كثري لطلب العلم عند أبيها؟             
ابنـة  )    اجلس أعلمك علم سـعيد    ( : أيب وداعة خيرج لكي حيضر جمالس العلم فقالت له        

 كانت ابنته حافظة للموطأ وكانت جتلس خلف الباب  فـإذا أخطـأ              :اإلمام مالك واملوطأ    
هـي  ، قارئ للموطأ كانت ترده ، وكان مالك يعرف أا ضابطة حافظة ال يرد عليها قوهلا                

  .بنت سعيد بن املسيب
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هذا درس لآلباء سعيد بن املسيب عنده أمري املؤمنني يريد ابنته            !  أنظر كيف اختار سعيد ؟    
ورجل فقري ال ميلك درمهني وسعيد هذا قبة املدينة ال أريد أن أقول قبة التابعني كـان لـه                   
فضالء مثله ، وكان  هناك من هو أكرب منه لكن سعيد كان له حظوة وكان له حشمة ملـا                    

ملؤمنني الذي خيطب البنه الذي صار أمريا للمؤمنني ويـزوج رجـل ال ميتلـك               يترك أمري ا  
   .- عليه الصالة والسالم -درمهني ، وهذا الكالم وصية النيب 

كان الدين عندهم ليس جمرد نصوص ليس جمرد كالم يف          ! هؤالء الناس ملاذا سادوا وعزوا ؟     
لكن صعبت علينـا هـذه       الفور ،    كتب ، كانوا يتنفسون به يأيت هلم الدليل ميارسوه علي         

نقرأ كثريا لكن ال نعتين بأن نأخذ أي معاين من األحاديـث ونطبقهـا يف احلـال ،                  ،املسألة
  .لكنهم كانوا إذا وصلهم شيء يترمجونه إيل عمل 

مناشـدة   .  يعلم أين يرسل ابنته  سعيد بن املسيب منوذج هلذا الوالد الذي يفهم ملاذا خلق؟     
حنن كلنا كنا فقراء ال يوجد واحد علـي         :لآلباء بعدم املغاالة يف املهور    _ حفظه اهللا _الشيخ  

األرض إال كان فقريا ، وأنا أخاطب أولياء األمور الذين يغالوا يف املهور  وأقول لـه بـاهللا                   
ومع ذلك قبلك والد    ! عليك أمل تكن يوم تزوجت مثل هذا الذي تقدم إيل ابنتك بل أقل ؟             

من أصحاب املاليني ال يوجد واحد اليوم  يعيش علـي           !  ؟ اذا معك أنت اليوم م  زوجتك ،   
نقل من شقة لشقة نقل من شقة لبيت مثلًا ، نقل من            ،األثاث الذي اشتراه يف الزواج األول       

بيت لفيال وهكذا ، وجدد األثاث وغري ذلك ، تذكر هذه األيام وتعلـم لـوال أصـلك                  
  .ات النجيب مل تكن البنت هذه عاشت معك هذه السنو
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٣٧

 فنحن نأخذ من قصة سعيد وهذا الذي كان  متقـدما    : مايستفاد من قصة سعيد بن املسيب     
ليس  رجالً عادياً  إمناكان أمري املؤمنني خطبها البنه ويل العهد فيزوجها لرجـل ال                ، خلطبتها

  .هذا هو الدين الذي يفعل ذلك ال يفعل ذلك غري الدين لذلك! ميتلك درمهني ؟

 أنا أنصح دائما أن نقـرأ سـري         :علي قراءة سري العلماء   _ه اهللا الطلبة    حفظ_ حث الشيخ   
العلماء ، وعندما نقرأ سري العلماء ال منر مرور الكرام كأا  قصة بل البد أن نستل ونأخذ                  

سعيد يف احلقيقة ترمجته طويلة وله كالم مجيل أهم شـيء           ، العربة من قصص هؤالء العلماء      
  .ه كالمه اجلميل يف ترمجة سعيد غري مواقف

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
         ل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا  زنبـسو حهل وي

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

       انتهي الدرس السابع

  
  ترمجة الربيع بن خثيم) ٨(النبالء 

  الربيع بن خثيم هو ابن عائد الثوري أبو يزيد الكويف  من هو الربيع  بن خثيم؟

  )  ألحبك ، واهللا لو رآك رسول اهللا (:  ثناًء ابن مسعود علي الربيع بن خثيم قال له 

  .)وبشر املخبتني : (وكان ابن مسعود إذا رأى ربيعاً هذا يقول



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

٣٨

٣٨

حىت إن الربيع بن حخثيم عندما كان يـأيت بـاب           :ورع الربيع بن خثيم    ما يدل علي شدة     
عبد اهللا بن مسعود ، كان من شدة ورعه واجنماعه على نفسه كان دوماً يـضع وجهـه يف                 
األرض لدرجة أن اجلارية ظنته أعمى من كثرة أنه ال يرفع رأسه أبداً ، فكانت إذا فتحـت                  

 األعمى بالباب ، فيضحك ابن مسعود ، على         صاحبك: الباب ووجدته تقول البن مسعود      
  .أساس أن املرأة ظنته من شدة نظره يف األرض وأنه ال يكاد يرفع بصره 

هناك جزء امسه زهد الثمانية من التابعني ، يرويه أبو نعيم األصبهاين صاحب حلية األوليـاء                
 وبعض كالمهـم    بسنده إىل علقمة ابن مرشد فذكر مثانية من التابعني وذكر بعض أحواهلم           

على رأس هؤالء الربيع بن خثيم رمحه اهللا ، وأنا حريص احلقيقة أن أأيت ببعض كالم للربيع                 ،
  .من هذا اجلزء النفيث ، هو جزء صغري يف عدة ورقات نشر من عدة سنوات

انتهى الزهد إىل مثانية من التـابعني       (  : -–  قال علقمة بن مرثد       :من أقوال الربيع بن خثيم    
لقد علمت أن الدواء حـق ،       : لو تداويت ؟ فقال   : ا الربيع فقيل له حني أصابه الفاجل        ، فأم 

ولكن ذكرت عاداً ومثود وأصحاب الرس وقروناً بني ذلك كثريا ، كانت فيهم األوجـاع               
ما أنـا  : أال تذكِّر الناس؟ قال: وكانت هلم األطباء ، فما بقي املداويِ وال املداوي ، فقيل له      

راض فأتفرغ من ذمها إىل ذم الناس ، إن الناس خـافوا اهللا يف ذنـوب النـاس        عن نفسي ب  
  )وأمنوا على ذنوم 

  )أصبحنا ضعفاء مذنبني نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا : كيف أصبحت؟ قال:  ( وقيل له

   ). لو رآك ألحبك وبشر املخبتني ، أما إن حممداً :  (وكان ابن مسعود إذا رآه قال
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  .)أما بعد فأعد زادك وخذ يف جهازك وكن وصي نفسك(:  ع يقول وكان الربي

ما تريد أن تفعله لنفسك افعله بيدك ، الورثة لن يفعلوا لك شيئاً ، الورثة سوف خيرج هلـم                  
إذا كنت تريد أن تفعل لك صدقة جارية مـثالً،          ،احلي أبقي من امليت   : مائة واحد يقول هلم     

 وصي نفسك ، اليوجد من ورائك سـوف يفعـل           أو تقوم بعمل شيء من أنواع الرب كن       
  .شيء، حىت لو افترضنا أن هناك من يريد فعل شيء ميكن خيرج له ألف مثبط عنه 

لقد علمت أن الدواء حق وطبعاً الكالم الفصل كما قلنـا يف            :  عندما ترك التداوي ، قال    
ست آمثا يف   احللقة السابقة أن التداوي جائز وليس واجب ، وأنك لو صربت على املرض ل             

  .هذا 

يقول أبو وائل وهو أحد كبار أصحاب عبد اهللا بن مسعود امسه            : من أحوال الربيع بن خثيم    
ومعنا الربيع بن خثـيم فمررنـا       ،خرجنا مع عبد اهللا  ابن مسعود        : شقيق ابن سلمة ، يقول    

عنـدما  على حداد ، فقام عبد اهللا ينظر حديده يف النار ، فنظر ربيع إليها فتمايل فـسقط                    
وماذا تفعل النار يف احلديد وهو حديد       وأَنزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد﴾    ﴿رأى النار واحلديد    

، فكيف تفعل باللحم والدم ؟ ، فعندما نظر الربيع إىل النار وهي تصهر احلديـد ، متايـل                   
 فلمـا  –فرن  أتون يعين –فسقط ، فمضى عبد اهللا حىت أتينا على أتون على شاطئ الفرات       

إِذَا رأَتهم من مكَان بعيد سمعوا لَهـا        ﴿  رآه عبد اهللا والنار تلتهم يف جوفه ، قرأ هذه اآلية          
  فـصعق الربيـع ،     وإِذَا أُلْقُوا منها مكَانا ضيقًا مقَرنِني دعوا هنالك ثُبـورا﴾         *تغيظًا وزفريا   

جلـس  ( رابطـه أي  –مث رابطه عبد اهللا : ناه فجئنا به إىل أهله ، قال    ، فاحتمل  )أغمى عليه (
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 إىل الظهر فلم يفق ، مث رابطه إىل العصر فلم يفق ، مث رابطـه إىل                 –إىل أن يستفيق    ) جواره
  جهاز االستقبال عند هؤالء كان عفياً .املغرب فلم يفق ، مث إنه أفاق فرجع عبد اهللا إىل أهله 

إذن :م اهللا ورسوله وال يهتز له عنده إشكال يف جهـاز االسـتقبال          وأي إنسان يسمع كال   
ينبغي أن ينظر إىل نفسه وأن ينظر إىل قلبه ، هذا الكالم يشبه األساطري عندنا اآلن عنـدما                  
يقول لك واحد مسع القرآن فصعق، أغمي عليه ، حنن نعترب هذا الكالم مـن األسـاطري ،                  

 والكوفة ، قلوم كانت ضعيفة مل حتتمل ، الـصحابة           ولكن هذا كان فاشياً يف عباد البصرة      
كانوا أقوى منهم إمياناً وأقوى عزماً وال يوجد وال صحايب أغمى عليه عندما مسع القـرآن ،    

إن القرآن أكرم وأعظم من أن تـرتف عليـه           «: كما كانت عائشة رضي اهللا عنها تقول        
  .يك أي القرآن أكرم من أن تسمعه فيغمى عل. »عقول الرجال

 لكن الصحابة لكمال إميام ، كان الواحد منهم إذا مسـع  : مايدا علي كمال إميان الصحابة 
 ، فيحسن اسـتقباله،     Υالقرآن يقشعر جلده ، ويقشعر قلبه مث يلني جلده وقلبه لكالم اهللا             

لكن عندما فشي هذا الزهد والتجايف عن الدنيا بصورة ملفتة وبصورة كـبرية ال سـيما يف    
  .بصرة عباد ال

كان حيىي القطان عندما يسمع القـرآن كـان       : حيىي بن سعيد القطان عندما يسمع القرآن        
يصعق ويغمى عليه، فقيل لإلمام أمحد بن حنبل وكان ال حيب هذه القصة ، فقيل لـه فيمـا         

 لو استطاع حيىي أن يدفع هذا عـن نفـسه لفعـل   : ( حدث ليحي بن سعيد القطان ، فقال 
هذا ال متثيل وال واحد يدعي الصعق ، نعم أتى فيمـا بعد،بعـد طبقـة    يريد أن يقول أن     ،)

التابعني املمتازة ، أتى فيما بعد مجاعة كانوا يصعقون أنفسهم بالذات بعدما فـشي مـذهب         
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الصوفية وهذا الكالم ، وأنا رأيت زمان وأنا يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية  عندما كنـا                 
 األرياف ، أناس جيلسون يشطحون ويـذكروا ، اهللا اهللا اهللا ،  نذهب للموالد اليت جبوارنا يف    

ومن مث من كثرة كلما ميضي الوقت البد أن تشتد يف التمايل لدرجة أن الواحد منهم مـن                  
كثرة التمايل يكاد يصل برأسه إىل األرض ، يقوم بعمل دائرة كاملة برأسـه ويـصطدمون                

 فعل ذلك سوف يدوخ هـذا شـيء         رؤوسهم برؤوس بعض ، أخذته اجلاللة ، فلو واحد        
طبيعي ، ال القرآن جيعله يصعق وال ذكر اهللا دخل يف قلبه وفعل به ذلك ، إطالقاً، ولكنـه                   

ولذلك عندما سـعيد بـن      .داخ عندما كان يلف برأسه ، وكان كثري من هؤالء يصعقون،          
 كـان   املسيب ، هذا فشي يف الكوفة والبصرة أنكر هذا أشد اإلنكار ألن سعيد بن املسيب              

  .من أهل املدينة وهي دار السنة واهلجرة ،

وكان أيام سعيد الصحابة متـوافرون أدرك        : مساع سعيد بن املسيب من عمر بن اخلطاب       
سعيد بن املسيب من أول عمر بن اخلطاب وأنت نازل وصح مساعه من عمر كمـا قـال                  

ندخله عن  (: ازي ، قال  اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا  وإن كان بعض العلماء كأيب حامت الر             
  .، أي متصل جمازاً، ولكنه مسعه) عمر يف ااز

عن أكثر أهل احلديث أم يثبتون مساع سعيد بن املسيب مـن            : ونقل احلاكم يف املستدرك     
فانظر عندما أدرك سعيد من أول عمر بن اخلطاب وأنت نازل، فـتعلم             ، عمر بن اخلطاب    

ع القرآن وأغمي عليه وصعق ، وكان يقول ائـيت          صح ، فكان عندما يصله أن هناك من مس        
يل بواحد من هؤالء ، وأجعله جيلس على اجلدار من فوق وسأقرأ عليه القرآن ، فإن سـقط        

، فسعيد بن املسيب كان يقول أن أكثر هؤالء ميثلون، ولكن ال نـستطيع أن               .فهو صادق   
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نـاس علـى زهـدهم      نقول مثل هذا ال سيما فيمن استفاضت شهرم وإمامتهم وأمجع ال          
لـو   (– مع أنه كان ينكر هـذا        –وورعهم ، مثل حيىي القطان عندما  يقول أمحد بن حنبل          

  .)استطاع حيىي أن يدفع هذا عن نفسه لدفعه عنه

 كان ينفعل له  نـشأ       Υعندما يسمع كالم اهللا     : ،  فجهاز االستقبال كان عند التابعني ممتازاً     
ء ،  خبالف مالو خيرج اإلنسان يف بيئة كلها جهلة ، بل             يف بيئة كلها دين ، يف بيئة فيها علما        

 ، كل واحد إما يـتكلم       Υمن يتكلمون يف الدين حيرفون الدين وال يتكلمون مبا أنزله اهللا            
جبهل أو هوى أو يريد أن يصل إىل منصب ، وهؤالء هم املصدر أو صـنبور املـاء الـذي       

طبيعي عندما تصيبك األمراض واألسـقام      تشرب منه ، فعندما يكون املاء نازالً ملوثاً شيء          
  .تكون معذوراً 

فأنت عندما تقرأ مثل هذه احلكايات ال تتصور أا من أساطري األولني ، ال بل هي حكايات                 
وحنن نعمل يف علم احلديث ، فكل  نقول عنه  صحيح            ،صحيحة وصحت بالسند الصحيح   

  .قل فيما يبدوا لنا يكون صحيح فالبد أن يكون استوىف شروط الصحة فيه على األ

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
كَفيل وهو حـسبنا  زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل          

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس الثامن       
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 ترمجة ابن شهاب الزهري) ٩(الء النب

ابن شهاب هو اإلمام حممد بن مسلم ابن عبيد اهللا بـن عبـد اهللا الزهـري                 : امسه وشهرته 
  .املشهور بلقب الزهري ، ألنه يف النهاية من بين زهرة ، واشتهر ذه النسبة 

والزهري ، اإلمام حممد بن مسلم بن شهاب الزهري ، لو أحببت أن أتكلـم وأطنـب يف                  
الكالم فيه ، رمبا يأخذ حلقة واثنني وثالثة ، ًألن ابن شهاب الزهري مـن األئمـة الكبـار          

  .الذين عقدت عليهم اخلناصر 

وروى مسلم يف صحيحه أنه تفرد بتسعني سنة مل يشركه فيها           : مما يدل علي جاللة الزهري     
د الـرواة أو العلمـاء      وهذا كايف يف جاللة الزهري ، ألنك تعرف تفر        ،أحد وقبلتها األمة    

الثقات الكبار مثل هؤالء، ميكن العلماء حيكمون عليها بالشذوذ ، الزهري التـسعني سـنة      
اليت انفرد ا ومل يشاركه فيها أحد حكم اإلمام مسلم يف صحيحه أا رويت عن الزهـري                 

  .وهذا يدل على جاللة الزهري أنه مل ترد مفاريده،بأسانيد جِياد

 ،فالعرب أمة أمية ، ال حتسب وال تقرأ وال تكتب كما            : من كتب احلديث   الزهري هو أول  
 ، فكانوا يعتمدون على احلفظ ، وحفظهـم عجـب مـن             » إنا أمة أمية   « : قال النيب   
أما هؤالء اليوم الذين بلعوا كـالم املستـشرقني ، ال          :ما يدل علي حفظ هذه األمة     العجب  

د كان حيفظ ألف ألف ، أي مليون حديث بإسناده          يصدق أنين عندما أقول له أن اإلمام أمح       
والبخاري كان   قُلْ هو اللَّه أَحد﴾   ﴿، ال يدخل له إسناد يف منت وال يغري ، كان حيفظها كـ              

كل األئمة كانوا يرتلون ناحية     ،حيفظ ثالمثائة ألف، ومسلم ستمائة ألف ، شعبة ثالثون ألف           
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٤٤

ؤلفة ، وتتعجب ، وأبو حامت الرازي وأبـو زهـرة           اإلمام أمحد ، فكان احملفوظ باأللوف امل      
  قُلْ هو اللَّه أَحد﴾﴿ الرازي ، فكان ميضي يف األحاديث كما يقرأ الواحد

  !!فيأيت سيئو احلفظ من أبناء هذا الزمان الذي لو سألته يف الظهر ماذا  أفطر ، ال يتذكر

ل هذا من أسـاطري األولـني       هذا السيئ احلفظ ، يستغرب جداً أن األئمة حيفظوا هذا ويقو          
 اختـصهم   Υلكنه ما عرف العرب وال عرف حافظة العرب وأن اهللا           !وهذه من اخلرافات    
  .ذا دون سائر األمم

 فكان احلديث يحفـظ يف   ملا أمر  عمر بن  عبد العزيز ابن شهاب الزهري  بكتابة احلديث؟             
أت قصة الروايـة بـاملعىن ،   الصدور ومل يكن يدون ، إىل أن دخل العجم يف اإلسالم ، وبد           

وأسأل اهللا أن يرفع درجاته ، أمـر بكتابـة           τفخشي العلماء من هذا فعمر بن عبد العزيز         
  :وإىل هذا أشار السيوطي يف ألفيته وهو يتكلم عن هذا املوضوع ، فقال،احلديث 

  ابن شهابٍ آمراً له عمر*** أول جامع احلديث واألثر       

هو ابن عبد العزيز أي أن عمـر        : ذي نتكلم عنه ، آمراً له عمر      ابن شهاب وهو الزهري ال    
 يف كتب ، ومن هنا سنت هذه السنة          بن عبد العزيز أمر شهاب أن يكتب أحاديث النيب          

  .املباركة وبدأ كل عامل من العلماء حيتذي هذا احلذو ، ويؤلف ما تيسر له بدون تبويب

 فيه ثقة إمام حافظ جبل ، لن أؤدي حقـه ،  لو قلت : ثناء الشيخ حفظه اهللا علي ابن شهاب      
ولذلك أنا لن أنقل كالم العلماء فيه ألنه مل يتكلم أحد فيه أبـداً ، إال الـروافض الـذين                    
يكرهون بنو أمية على بعضهم أو املستشرقني مثل جولـدت سـيهر ، وهـؤالء اجلماعـة       
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 ألجل بـين     النيب  كان خيترع األحاديث ويكذب على      : احلاقدين الناقمني الذين يقولون     
يعين شيء ليس له أي قيمة ،         )ضرطة عري يف فالء   (:  وطبعا هذه كما يقول القائل      !! أمية  

ومل يتهم أحد من العلماء قط ابن شهاب الزهري بشيء من هذا وال بقريـب مـن هـذا ،     
وحاشاه ، ولكن أنا سأحاول أن أأيت ببعض احلكايات عن ابن شهاب الزهـري أو بعـض                 

ابن شهاب الزهري وأريك شخصية هذا اإلمام لكي تعرف من هو هذا اإلمـام      كلمات عن   
هذه األمة أمة عظيمة ، وعندما نقص على الشباب الذي جيب أن يكـون هـو الطليعـة                  

  .للتمكني بإذن اهللا تعاىل ، يعرف أنه ينتسب ألمة جميدة فريتفع قدره وترتفع قامته أيضاً 

ابن شـهاب الزهـري يف      :ات عن ابن شهاب الزهري     يسرد الشيخ حفظه اهللا بعد احلكاي     
إحدى املرات قرر أال حيدث ،وأحياناً كان احملدثون يفعلون هذا كنوع من العقوبة للتالمذة              

ال أحدث ، أو كان احلـسن بـن عمـارة    :جاءه احلسن بن عمارة وسأله أن حيدثه ، فقال      :
إمـا أن حتـدثين أو      :  ( قال لـه   يعرف أنه ال حيدث ، فذهب إليه يسأله التحديث فامتنع ،          

 احلكم هو ابن عتيبـة أحـد        –حدثين احلكم   : فقال  .حدثين  : أحدثك ، فالزهري قال له      
ما أخذ اهللا   ( : يقول τمسعت علي بن أيب طالب      :  عن علي بن اجلزار ، قال      –مشايخ شعبة   

Υ              ـ إذن .،)وا  امليثاق على أهل اجلهل أن يتعلموا إال أخذ امليثاق على أهل العمـل أن يعلم
أنا جاهل وقد أخذ اهللا علي امليثاق أن أتعلـم ،           : بذلك أوقعه حىت يتحدث، فكأنه يقول له        

 فهذا أمـر مـن اهللا جـل جاللـه      فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ﴾    ﴿ Υقال اهللا   
  .للجهالء أن يسألوا أهل العلم 
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وإِذْ أَخـذَ     ﴿ Υفقال اهللا   ومة ، من الذي يعلم اجلاهل؟       إذا العامل كتم الكالم ، وكتم املعل      
        ﴾هونمكْتلَا تاسِ ولنل هننيبلَت ابتوا الْكأُوت ينالَّذ يثَاقم فهذا ميثاق أيضاً ، والنيب عليـه        اللَّه

يث أيب  من كتم علماً ، أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامـة ، حـد              : الصالة والسالم قال  
هريرة وحديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص وحديث عبد اهللا بن عمرو بن العـاص أمثـل                  

حديث أيب هريرة له طرق كثرية متكّلم فيها        ،حديث يف هذه األحاديث كلها يف هذا الباب         
وكذلك وراه ابن عباس وغريه ولكن حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص يعترب أمثل هـذا                 

 . »من سئلَ عن علم فكتمه أجلمه اهللا بلجام من نار يوم القيامـة              «:و  األحاديث كلها وه  
  .فحدثه الزهري بأربعني حديثاً، مع أنه كان ممتنعاً من التحديث 

وهذا الذي أريد أن أنبه عليـه يف    :حث الشيخ حفظه اهللا  طالب العلم  أن يكون ذكياً فطناً           
اً، فهنا الطالب الذكي قبل أن يـذهب إىل         هذه القصة ، أن الطالب البد أن يكون فطناً ذكي         

أي شيخ من الشيوخ ، يسأل تالمذة الشيخ ، ما صفات هذا الشيخ؟ هل هو حليم ؟ هـل                   
لو ذهبت وأثقلت عليه يقبل مين؟ هل هو سريع الغضب ؟ هل ألفاظه رقيقة ؟ هل ألفاظـه                  

 ذه القصة قبل ما     غري رقيقة ؟ ال يوجد أحد من الطلبة إال ما شاء اهللا ميكن أن يكون يقوم               
  .يذهب إىل أي شيخ من الشيوخ

وهذا ما يسمى بفقه الـنفس،      :  ، وتدخل له منها   فيجب أن تسأل حىت تعلم مفاتيح الشيخ      
فقه النفس هذا ال يولد املرء به ويتعلم ويلتمس ، لكن لو الواحد خملوق حكيم وعاقـل ،                  

علمها ، وال تزال تتعـاىن هـذا        العلم يذكيه ، لو مل يكن عندك فقه النفس هذه ميكن أن تت            
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العلم حىت تتعلمه مثل تعلم الفراسة ، ميكن اإلنسان ال يكون متفرس ولكن من كثـرة مـا                  
  .يقرأ يف كتب الفراسة ، ميكن أن يكون متفرساً

 ويعد يف مجلة املتعاقلني املتعاقل الرقيعقد يبلغ الطالع شأو الضليع             

مة كتابه نيل األوطار ، فيمكن اإلنسان ال يكون عنـده هـذا             مثلما قال الشوكاين يف مقد    
فإذا أوتيت هذا تعـرف     .الشيء ، وباالكتساب واخلربة والدربه واملمارسة ، ميكن يأيت ا           

  .كيف تتعامل مع الطلبة ، وكيف تبعد هذا عنك وهذا عنك

 مـا  (: لـب  هذا دخل للزهري من قول ال يستطيع أن يرده ، قال له كالم علي بن أيب طا             
 ،) امليثاق على أهل اجلهل أن يتعلموا إال أخذ امليثاق على أهل العمل أن يعلموا                Υأخذ اهللا   

فأنا رجل جاهل أتيت أستفتيك وأريد منك أحاديث ، وأنت عامل وقد أخذ اهللا عليك امليثاق                
ث أن تعلم ، كيف تكتم الذي عندك؟ مل يستطع الزهري أن يبقى عند هذا املوقف أال حيـد                

  .أبداً ، وحدثه أربعني حديثاً 

حيضرين أشياء من هذا القبيل     : يسرد الشيخ حفظه اهللا  موقفاً للفضل بن دكني  مع تالمذته           
الفضل بن دكني ، أبو نعيم اإلمام الكبري العلم من مشايخ البخاري ومـشايخ أمحـد   : منها  

مة ، قل ما شئت يف الفـضل       أيضاً ، وهو من كبار مشايخ البخاري مع الثقة واجلاللة واإلما          
الطلبة أضجروه يوماً ، يطرقون علىه الباب وال يفتح ، فوقف أحـدهم وهـو          ، بن  دكني  

: من ؟ قـال     : يعرف أن  الدكني من الدعاة وهذا الكالم ، فطرق الباب  فالفضل قال له                
ابة رجل من بين آدم ، مل يذكر امسه وال حمدث وال أي شيء ، فالفضل بن دكني صاحب دع                  

كـأم   )ما ظننت أن أحداً من هذا اجلنس بقـي        ( : وفتح الباب ، وأخذه باحلضن ، وقال      
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انقرضوا على أساس أن كل من يأيت كأم ليسوا من بين آدم ، ممكن أن يضجروا احملـدث                  
ويثقلون عليه ، فهو يريد أن يفك هذه األزمة وأنه ال حيدث ويريد أي سبيل خيـرج منـه                   

  ).ما ظننت أن أحداً من هذا اجلنس بقي   (:قال.ففعل هذه القصة

 فأنا مقصودي من كالم حديث الزهري ، أن التلميذ عرف كيف يدخل للشيخ  فدخل له                
ال يسعك أن تكتم العلم عين ، فأنا جاهل وقد أخذ اهللا امليثاق عليـك               : ذا األثر كأنه قال   

﴿  ﴾هونمكْتلَا تاسِ ولنل هننيبلَت  

فأنا أنصح طلبة العلم ، عندما يريد أن يتعلم علـى             : الشيخ حفظه اهللا لطلبة العلم      نصيحة
يد شيخ من الشيوخ ، يعرف ترمجة الشيخ من خواص الشيخ أو من أهل البلد ، وال يسأل                  
واحد فقط ، جائز أن يكون هذا الواحد حيب الشيخ جداً ، فيضفي عليـه مـن صـفات                   

ال ، أنت اسأل مخسة إىل عشرة       .رهه فيبغضه فيسلبه مثالً   الكمال ما ليس فيه ، أو يكون يك       
، شيء يبلغ مبلغ التواتر ، إذا وجدت أغلب الناس يقول لك ، صفاته كذا كذا ، أنظر أي                   

  .مدخل ميكن تدخل لكي تدخل قلب الشيخ فوراً 

فاحلاصل لكي أختم حديثي ، أن أي طالب علم البد أن يعرف ترمجـة الـشيخ ، أخـالق         
رف كل شيء عن الشيخ قبل ما يذهب ، إذا كان حيتاج علم الـشيخ جـداً ،                  الشيخ ويع 

والشيخ يشتد فيجب أن يتحمل ، الشيخ يعطيه كلمة ميني ومشال يصرب على ذلك ، ألنـه                 
يريد أن يستفيد ، أما إذا كان حساس وال يتحمل ، ال هذا ال ينفع ، يذهب لـشيخ حيـن                     

  .عليه 
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ستفيدها  يف هذه الواقعـة يف ترمجـة الزهـري رمحـه             فهذه إحدى الفوائد اليت ميكن أن ن      
الزهري إمام كبري وأنا عندما أتكلم عن هؤالء األئمة وعلماء احلـديث علـى وجـه                .اهللا

اخلصوص وعلماء األمة أتكلم بقليب بالذات عندما أكون أعيش مع العامل من أول ما فتحت               
أعيش مع سفيان وأمحـد     عيين وعرفت شيء امسه علم احلديث وأنا أعيش مع الزهري ، و           

  .وأبو حامت وهؤالء العمالء الكبار

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
        ون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا   زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم ع

  .ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس التاسع واجلزء األول منن ترمجة الزهري   

  
  تابع ترمجة ابن شهاب الزهري اجلزء الثاين) ١٠( النبالء

وصلنا يف املرة املاضية إىل الكالم عن ابن شهاب وهو حممد بن مسلم ابن شهاب الزهـري                 
  .املعروف بلقبه ، املعروف بالزهري أكثر من امسه

دخل سليمان بن يسار على هشام ابن عبد امللـك           : ن عمه قال  الشافعي رمحه اهللا حدث ع    
هشام ابن عبد امللك هذا أمري املؤمنني ، وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة يف املدينـة                 

 وهو الذي يف قصة اإلفك ، من الذي نقـل           - يا سليمان ، من الذي توىل كربه؟      ( : فقال  .
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عبد اهللا بن أيب بن سلول  فقـال          :  فقال   – املدينة   اخلرب ووشى بعائشة يف اتمع املسلم يف      
  ) – علي بن أيب طالب –له هشام كذبت ، بل هو علي 

سكت سليمان ، دخل الزهـري      : جرأة الزهري مع هشام ابن عبد امللك  وما ترتب عليها          
: عبد اهللا بـن أيب  قـال         :  يا زهري ، من الذي توىل كربه ؟ قال         : (على هشام ، قال له      

انظر اجلرأة والقوة وهو يـتكلم مـع    -)!أنا أكذب ال أبا لك :  (، قال له الزهري     كذبت  
، حـدثين    )واهللا لو نادى مناد من السماء إن اهللا أحل الكذب ما كـذبت            ( –أمري املؤمنني   

سعيد بن املسيب  وعروة بن الزبري وعبيد اهللا بن عبد اهللا بن عتبة ، وعلقمة بن وقـاص ،                    
الذي توىل كربه هو عبد اهللا بـن أيب بـن           ( : ي اهللا عنها أا قالت      أربعتهم عن عائشة رض   

فلم يزل اجلماعة اجللوس يف جملس هشام يغرون هشاماً بالزهري  حيرضـوه علـى               )سلول  
  .  الزهري ، وأنت تعرف حسد األقران

 بالذات عندما يكون واحد له حظوة ، ألننا قلنا يف املرة املاضية أن أمـري               :املعاصرة حرمان 
 أن يكتب احلـديث،     - الزهري –، هو الذي أمر ابن شهاب       τاملؤمنني عمر بن عبد العزيز      

وكان مقرباً من أمري املؤمنني عمر ، والزال الذين أتوا بعد عمر يقربون الزهري ، فيكـون                 
حمل غبطة كثري من الذين ال يستطيعون الوصول إىل جمالس اخللفاء ، ولو جالسوا اخللفاء ال                

دب :  فيه     احلظوة واملكانة ما للزهري ، فيحصل احلديث الذي قال النيب            يكون هلم من  
فأخذوا يغرون ، وتواتروا يف تقليب      .إليكم داء األمم من قبلكم احلسد ، ذكر منها احلسد           

 ارحل فو اهللا ما كان ينبغي لنـا أن           «:هشام بن عبد امللك على الزهري ، فقال له هشام           
ومل؟ أأنا اغتصبتك على نفـسي       :الزهري:  قال له  –لم عنك    أي أن حنمل الع    – حنمل عنك 
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أنت الذي ترسل يل أنا ما أتيتك إطالقاً وال تطوعت فأنـا مل        –أو أنت اغتصبتين على نفسي      
: أغتصبك على نفسك ومل أفرض نفسي عليك وال أدخل عليك يف الس ، قال له الزهري               

وال أحضر هذا الس ، إذن ال ترسل إيل ،           أنا ال أريد أن أأيت إىل هذا الس          –فخلي عين   
ال ولكنك استدنت ألفي ألف ، أي اثـنني مليـون ،            : فأمسكه من يده اليت تؤمله ، قال له         

قد علمت وأبوك من قبلك أنـين مـا         : كيف أتركك وأنت عليك اثنني مليون ، فقال له          
  . ن استدنت هذا املال عليك وال على أبيك ، أبوه هو عبد امللك بن مروا

كان الزهري رجالً سخياً جـداً ، ال أريـد أن أقـول إىل درجـة                : حقيقة دين الزهري      
اإلسراف، ينصب املوائد ،شبيهة مبوائد الرمحن اآلن ، ينصبها للناس ، ويأيت بأفخر الطعـام               
من اللحوم املشوية ومن الفاكهة الطازجة وينصبها للناس يف الطريق ، فكل واحد مير يأكل               

ميشي ما بني املوائد ، ينظر هذا ما ينقصه وهذا ، ويكمل الناقص على املائـدة ،        ، والزهري   
  ..فكان الزهري يستدين حىت من العبيد ، حىت يشتري األكل يأكل الناس 

 فأبو حازم سلمان ، كان من أقـران الزهـري      : العهد الذي أخذه أبو حازم  علي الزهري       
 الزهري يستدين ،أخذ عليه العهد وامليثـاق        ومن أصحابه ، عندما رأى هذا الكالم ، ورأى        

أنه ال يقرب من هذه املسألة  أبو حازم مثلما هو واضح من كنيته ، كان حازماً ، وليس له                    
عالقة باخللفاء وال يدخل عليهم وله معهم وقائع مشهورة ، فكان الزهري عندما يستدين ،               

كم عليـك يـا   : منني ، فيسأله فيدخل جيلس مع هشام بن عبد امللك أو جيلس مع أمري املؤ 
علي مبلغ ثالمثائة ألف ـ فيقول  : ألنه يعرف أنه مدين بصفة مستمرة ، فيقول له . زهري 

  .أدوا عنه دينه : أمري املؤمنني 
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فألن أبا حازم رجل حازم ، وال خيالط األمراء فكان يقول للزهـري ال تـستدن حـىت ال                   
  .مليثاق أنه ال ينصب هذه املوائد مرة أخرىتذهب إىل هؤالء ، املهم أخذ عليه العهد وا

مرت أيام والزهري نصب املوائد وأتى باألكل والفاكهة وأخذ يأكـل النـاس ويـسري يف                
وسطهم ، وإذا أبو حازم مير يف الطريق فوجد هذا املشهد ، كان يركب محـاره ، فوقـف                   

كل فإن الـسخي ال     انزل ف :  (على هذا اتفقنا؟ قال له مبتسماً     : ونادي على الزهري ، قال    
 ، فكان الزهري يستدين ، وكانوا يعرفون طريقة الزهري وينصب املوائـد         )تؤدبه التجارب 

علـي كـذا   : كم عليك اليوم ؟ فيقول له : ، فكان اخلليفة نفسه يسأل الزهري ويقول له       
فعندما أغرى القوم هشاماً بالزهري ، وجلسوا يطعنوا عليه ويقولون          ،وكذا ، فيسدون عنه     

هذا يقول لك ال أبا لك ، فمن هذا الذي يقول ال أبا لك وهو واحد من رعايـاك يـا          : له
أنا ما اغتـصبتك علـى نفـسك وال         (: فكربت يف رأس هشام ، فالزهري قال له         !موالنا

مللت مين خلـي  : ، ال أنا أأيت لك ، أنت الذي تبعث يل ، فقال له    ) اغتصبت نفسي عليك  
فكانت كبرية علـى الزهـري أن       ، عنك ، عليك اثنني مليون       ال ، ال أخلي   : عين ، قال له     

قد علمـت وعلـم     : يقول له هشام بن عبد امللك هذا الكالم ، فرد عليه فوراً ، وقال له                
أبوك من قبلك أنين ما استدنت هذا املال عليك وال على أبيك ، يعين أنـا مل أأيت وطرقـت     

د دينك ، أنت الذي كنت تفعلها مـن         الباب وقلت لك واهللا أنا مدين وأعطيين مال ألسد        
مـا  (:  فعندما وجد الزهري غضب ، قـال        ، نفسك ، هذا معىن كالم الزهري ، خل عين        

هذا لنا فيه عربة وظهرت شخصية الزهري       ، ومضى هذا الس    ) ،ينبغي لنا أن يج الشيخ    
  .كرجل يتدين باحلديث 
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 )لم النسيان ، وحياته املـذاكرة     آفة الع :  (وكان يقول    :  وكان الزهري من أحفظ الناس    
طلبة العلم ينبغي أن يستفيدوا من هذا ، يقوم بعمل مذاكرة وليست مناظرة ، هناك فرق ،                 

تعرف قدر من تذاكر ، وندخل ليس ألجل أن نغلب بعـضنا            : املذاكرة تستفيد منها ، أوالً      
املوضـوع  : مـثالً  البعض ، وال ألجل أظهر أين أعلم منك ، ال ، حنن دخلنا لنستفيد أقول     

عندي كذا كذا ، فلو أنا خمالف له يف الرأي ، كيف جتيب             : الفالين ماذا عندك فيه ؟ يقول       
هناك اعتراض سريد عليك وهـو      : أجيب بكذا وكذا  أقول      : على الدليل الفالين ، يقول      

  .كذا وكذا ، إذن املذاكرة فتح باب الفائدة 

داخل لكي أظهر أين أعلم منك وأنـت ال تفهـم            : املناظرة : واملناظرة حرمان من الفائدة    
فأنا أقول لطلبة العلم ينبغي أن تعيدوا جمالس املذاكرة ، أن تعرف ما عنـد               ،وأنا الذي أفهم  

  .أخيك من العلم لست داخل لكي تقول له ما عندك خطأ وما عندي صح 

م كُثر مثـل     فالزهري عندما كان يذهب إىل مشاخيه وه       :طريقة الزهري  يف تثبيت احلديث     
سعيد بن املسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرمحن ، علقمة بن الوقـاص الليلـي فكـان                  
الس الذي حفظه يريد أن يكرر ، فكانت عنده جارية ، يأيت يف الليل من عند أي واحـد                   
من املشايخ جيد اجلارية نائمة فيوقظها ، فتقوم وهي تريد النوم ، فيقول هلا الزهري حـدثين                 

. عن أيب هريرة  حدثين أبو سلمة عن عائشة حدثين عروة عن عائشة عن ، عن، عن                  سعيد  
يا سيدي ، مـايل  : ويقول األسانيد واملتون ، يسمع لنفسه ويثبت احلفظ ، فاجلارية تقول له    

آفـة  : فيقول هلـا    ،أيقظتين ألجل هؤالء  ! ولسعيد ؟ مايل وأليب سلمة ؟ مايل ومال هؤالء؟        
  .هذه كانت طريقة الزهري عندما كان حيب يثبت احلديث ، املذاكرة العلم النسيان وحياته
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أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا   زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن         

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس العاشر

  
  ترمجة  علي بن  أملديين اجلزء األول) ١١( النبالء

وهو علي بن عبد اهللا بن جعفر أملديين املشهور بعلي بن أملديين ، وعلي بـن                :نسبه ومكانته 
أملديين رمحة اهللا عليه كان أمة وحده يف معرفة علل احلديث ، هذا ، أصعب باب يف علـم                   

  .ه الشاذ طبعاًاحلديث  ويدخل في

نريـد مـصطلح ، فـنحن       : حنن نعرف احلديث الصحيح ، كثري من الرسائل تأيت وتقول           
سنتكلم شيئاً عن املصطلح تذكرياً ومن مث ندلف إىل موضوعنا فلن خنرج عن موضـوعنا إن    

  .شاء اهللا 

هو ما اتصل سنده بنقل العـدل        :  (اصطلح العلماء على تعريف احلديث الصحيح بقوهلم      
  )ابط عن مثله إىل منتهاه بغري شذوذ وال علةالض

 ضـبط   -٣– عدالة الـرواة     -٢– اتصال اإلسناد    -١: شروط احلديث الصحيح مخسة     
  .عدم العلة-٥ –عدم الشذوذ -٤ –الرواة 
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ما يهمين عدم الشذوذ وعدم العلة ، فالشذوذ علة ، فكان يكفي أن يقال عدم العلـة ألن                  
عندما تأيت لتعرف أي    ،أن التعاريف تصان عن اإلسهاب      الشذوذ داخل يف العلة ، واألصل       

شيء ، حتاول أن تعرف بأقل قدر من الكالم ، إذا كنت تستطيع تستغين عن كلمة تسقطها                 
  .طاملا أا ال تضر بالتعريف

هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عـن         ( : بعض العلماء عرف احلديث الصحيح فقال     
  )العدل الضابط

عن مثله ، فكلمة العـدل الـضابط        : مل تقول عن العدل الضابط؟ ، فقول        : وا  فالعلماء قال 
بدالً ما تقول عن العدل الضابط وتكررها قل عن         : قال  ،كلمتني ، وعن مثله كلمة واحدة       

ال ، أنا أقول الشاذ هنا وإن كان علة         ،مثله و انتهي األمر ألن التعاريف تصان عن اإلسهاب        
، فكأنه نص عليه خصوصاً لالهتمام به ، وألن العلة أيـضاً هلـا              ولكنه أعلى درجات العلة     

  .مسالك أخرى 

ال يغـرك   .وحنن نعرف قدر كل إنسان من معرفته بالعلة         : فعلم العلل أصعب العلوم كلها      
: مثـال ،طلبة العلم املستجدين يف الصنعة مثلما كنا حنن زمان ، فكنا نفرح بكثرة املراجعة               

لعلم اليوم يأيت صفحة وصفحتني ختاريج ، يعزوا إىل صفحتني من           حديث نعيم ، جتد طالب ا     
  إىل أربعني أو مخسني مصدراً للحديث .. الكتب ، أخرجه فالن وفالن 

ولكن كله عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سامل عن أبيه مثالً ، فكثرة العـزو جيـد ،      
  .ولكن يقف عند هذا ، هذا ليس علم احلديث 
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، كيف تعرف أن هناك علة ، وكيف تغوص وتـأيت بـدواء      :معرفة العلة    علم احلديث هو    
هلذه العلة ؟أنا أعرف من يفهم يف علم احلديث من هذا ، ألن اليوم املوسوعات اجلديدة يف                 
الكمبيوتر األلفية واملوسوعة التحديثية ، ويف اآلن ثالثة آالف كتاب ، بضغطة زر تـستطيع       

 كلها ، مل تعد املسألة صـعبة أن تعـرف احلـديث يف أي         أن تأيت باحلديث يف هذه املصادر     
وهل هـذا   ،مصادر ، ولكن اإلشكال أن تأيت بأسانيد كثرية وتعرف هذا اإلسناد معل أم ال               

هذا هو النادر جداً الذي نفتقده كل يوم ، يعين رمبا يأيت زمـان       .اإلسناد أعل من هذا أم ال       
إنسان ممن حيسن كشف العلة  ال يكاد خيلفـه          ؟ إذا مات    .ال يعرف أحد العلة أصال، ملاذا       

  .أحد إال بعد سنوات طوال 

 Υكأن اهللا    : ( قال النسائي  فعلي بن أملديين رمحة اهللا عليه كان أمة وحده يف هذا الشأن ،              
  ).خلق ابن أملديين لعلم احلديث 

ت تعرف  وقد لقي البخاري األكابر ، فأن      : وحسبك من جاللة هذا اإلمام قول البخاري فيه       
أمحد بن حنبل وحيىي بن معني ومسدد وقتيبة بن سعيد فـضالً        : مشايخ البخاري كثرة منهم     

عن كبار شيوخه مثل الفضل بن دكني ، وعبيد اهللا بن موسى وحممد بن عبد اهللا األنصاري                 
يقـول  ،، وهذه الطبقة الكبرية اليت نصينا عليها كثرياً ، الطبقة األوىل من شيوخ البخـاري              

مع كثرة مـن  ! )ما استصغرت نفسي بني يدي أحد إال بني يدي علي بن أملديين        :  (ريالبخا
  .لقي البخاري من السادة الكبار ، ألن علي بن أملديين ما كان يضارع 
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أمحد بن حنبل أم علي بن أملديين يف معرفة العلل؟           : ( حىت سئل حيىي بن معني ، أو غري حيىي        
ة أمحد وتقدمه يف هذا الباب تقدماً كبرياً ، لكن علي بـن              مع جالل  ،)علي بن أملديين    : قال  

  .أملديين كما قلت كان أمة وحده يف هذا 

حنواً من ستني حديثاً ورمبـا       :أن اإلمام أمحد روى عنه يف مسنده      ،ومن جاللة علي بن أملديين    
 أكثر بقليل ، مع أن علي بن أملديين واإلمام أمحد يشتركان يف كثري من الـشيوخ ، فهمـا                  
يعدان كأقران ، فمعىن أن أمحد يروي عن علي بن أملديين هذا يدل على جاللة علـي بـن                   

  . أملديين 

كان أحد من العلماء عندما يكونوا أقران ويريد أن يروي عن أحد وال يريد جيله وال يرفعه                 
: فريوي بواسطة عنه ، وال يروي عنه مباشرة بالذات مثل أمحد بن حنبل رمحه اهللا  إذا قال                   

كالم العلمـاء  ،حدثنا علي بن أملديين ، أن يكون من مشايخ أمحد ويقول حدثنا علي مباشرة            
  .طويل جداً يف هذه املسألة

يف إحدى املرات حيىي بن سعيد القطان حلف أال حيدث ، مدة معينة كشهر ، فمرة وجدوه                 
ما حلفت  : لأومل حتلف أنك أقسمت أال حتدث شهراً؟ قا       :( حيدث علي بن أملديين فقالوا له       

  )قط إال استثنيت علي بن أملديين من احللف

و حيىي بن سعيد القطان هذا شيء كبري جداً ،هذا اإلمام كان أمحد بن حنبل يبجلـه غايـة                   
التبجيل ، حيىي بن سعيد القطان عندما يأيت فقط الدور عليه وأنا أتكلم ، وحنن تكلمنا عنـه                  

  .ىي بن سعيد القطان فترمجته طويلة مرة قبل ذلك ، أنا مل أستويف الكالم عن حي
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فعندما حيىي بن سعيد القطان كلما حيلف أنه ال حيدث أحداً يستثين علي بن أملديين يف نفسه                  
  :وهذا أذكر أيضاً مبسألة االستثناء 

: اجلماعة الذين حيلفون يف الطالق ، كثري منهم يورط نفسه وال يستثين مثالً يقول المرأتـه           
بعد ما يهدأ بفترة ، إذا رمى ميني الطالق عليهـا  ،ستثين ، فهنا يقع الطالقأنت طالق ، وال ي    

وهو يقصد إيقـاع    ،خالص روحي   : أا ال تذهب للمكان الفالين ، وبعدما يعود يقول هلا           
الطالق ، ال ، اذهيب هذه مل تعد تنفعه ، وإال ال يقع طالق يف الدنيا ، يقول هلا أنت طالق ،                      

معني ، تزور أهالً ، ترتل املسجد ، تذهب احملالت ، املستـشفيات ،              لكي مينعها من مكان     
فهو ال يريدها تذهب ، فيقول هلا أنت طالق إذا ذهبيت املكان الفالين ، وبعد ذلك يقول هلا                  

  فهذا ال ينفع ، مىت ال يقع ،،اذهيب وأنا رضيت: 

صالً يف احلـال ، كـأن       ؟ إذا استثين يف نفسه استثناًءا مت      مىت يصح االستثناء ومىت ال يصح      
أنت طالق إذا ذهبيت إىل أهلك ويقول يف نفسه إال أن أرضـى ، ولكـن ال                : يقول مثالً هلا    

ارض : يقوهلا علنياً ، ألنه يريد أن يهددها أو خيوفها ، فلو قال إال أن أرضى ، فتقـول لـه       
 طـالق إذا    إذن ، فيخبئ هذا االستثناء يف نفسه ، إذا قال يف احلال وهو يقول لفظة أنـت                

ذهبيت املكان الفالين ومن مث يقول يف نفسه إال أن أرضى ، ممكن ساعتها يقول هلا خـالص                  
ينفعك االستثناء إذا كان متـصالً    : أنا استثين ، فنقول له      : فعندما يأيت يستثين يقول     ،روحي

ق وانتهى  ، أما إذا كان االستثناء منفصالً، يعين بعدما قال هلا أنت طالق إذا ذهبيت إىل السو               
  .املوقف ، ويف املغرب أحب أن يستثين أو غداً ، فنقول االستثناء ال ينفع اآلن 
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فيحي بن سعيد القطان عندما كان حيلف أي حلف أال حيدث كان يستثين علي بن أملـديين                 
فيقول مـا حلفـت ميينـا إال        ، إال علي بن أملديين   : من ميينه ، وال يصرح ويقول يف نفسه         

  .أملديين من هذا ، وهذا يدل على جاللة علي رمحه اهللا استثنيت علي بن 

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
        ون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا   زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم ع

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس اجلزء األول من الدرس احلادي عشر   

  
  اجلزء الثاين من ترمجة علي بن أملديين) ١١( النبالء

وقع لعلي بن أملديين حمنة ، وكل العلماء تقريباً ال يكاد تقرأ يف ترمجة عامل إال البد أن جتد له                    
قف اإلمام أمحد من علي     حمنة ، حمنة علي بن أملديين اليت نال اخلصوم منه بسببها واستغلوا مو            

  . بن أملديين من شيخه الذي كان يبجله ويقدره ويوقره

الفتنة املعروفة بفتنة خلق القرآن ، وسبق أن تكلمت عنـها كـثرياً ،            : حمنة علي بن أملديين   
وكلما أتكلم عنها أحتدث عن اإلمام أمحد الذي ثبت ورفع اهللا مناره وأعلى كعبه بـسبب                

عرض العلماء على السوط بل على السيف ، والذي كـان ال جييـب            املعتصم  ،الصرب فيها   
ويقول القرآن خملوق ، إما كان يقتل أو يسجن أو يقطع راتبه من بيت املال،البد أن تنالـه                  

  .عقوبة من العقوبات 
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، وذكر حديث عمار بن ياسر رضي اهللا عنـهما           :فعلي بن أملديين كان ممن أجاب يف احملنة       
ركني عذبوا عمار بن ياسر وهذه القصة هلا أسانيد خمتلفة مما يدل على             أن املش : وهو ملخصه 

  .أا هلا أصل على األقل وهو حديث حسن

املشركون عذبوا عمار بن ياسر وكان ضعيفاً، ضعيف البنية ، واشترطوا عليه حىت يطلقـوا               
ر، قل هو ساحر هو كاهن هو جمنون ، فقاهلـا عمـا           :  ، قالوا له      سراحه أن يسب النيب     

فلما برد جلده ، جعل يؤنب نفسه كيف أقول هذا على النيب عليه الصالة والسالم الـذي                 
  أخرجين من الظلمات إىل النور وهداين اهللا به ، مثل هذه املعـاين ، فـانطلق إىل الـنيب         

يـا رسـول اهللا     : يا عمار كيف جتد قلبك؟ قال     :  وقص عليه ما جرى متاماً ، فقال النيب         
يا عمار إن عادوا فعد ، أي إن عادوا إىل جلدك وإىل ضـربك         : اإلميان ، قال  أجده مطمئناً ب  

  .مرة أخرى فعد إىل سيب طاملا أن قلبك أجنيب عن اعتقاد مثل هذا 

يل يف عمار أسوة ، وسجنوه يف بيت مظلم مثانية أشـهر ،              :  فتأول علي بن أملديين ، وقال     
نهم من يكفرك ومنهم من يفسقك ، وهـذا         قال البن عمار املوصلي عندما قال له العلماء م        

إين سجنت يف بيت مظلم مثانية أشـهر        : القرآن خملوق ، فقال له      : الكالم ألنه أجاب وقال   
حىت خفت على بصري ، وأنت تعلم أنين لو ضربت سوطاً واحداً ملت ، ما كان يتحمـل                  

ن خملـوق أعتقـد   السوط ، وأخرب القوم أنين أعتقد أن هؤالء كفار الذين يقولون أن القرآ            
أم كفار لكن مل يتحمل البالء علي بن أملديين ، هذا هو حقيقة ما حـدث، لكنـه بعـدما      

  .انفرج البالء خرج وأعلن توبته وأعلن على الناس عقيدته 
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بالذات إذا كان هناك كارهون للشخص املمـتحن        : بعض احملن تكثر فيها احلكايات الكاذبة     
  .ليه بعض األكاذيب مثل علي بن أملديين ، فأخرجوا ع

قصة رواها اخلطيب البغـدادي     :  ، فمن القصص املكذوبة املنسوبة لعلي بن أملديين رمحه اهللا        
يف تاريخ بغداد ، يف املناظرة اليت جرت بني أمحد بن أيب دوئاد الذي توىل كرب هـذا األمـر                

ة ويالت  والذي مسح رأس املعتصم وأدخل عليه هذه البدعة القبيحة واليت جرت على األم            
  .كثرية كنا يف غىن تام عن هذه الويالت ، ولكن كان أمر اهللا قدراً مقدورا

 - على اإلمام أمحد   –إن هذا   :  فيقول للمعتصم    -:فأمحد بن أيب دوئاد يناظر أمحد بن حنبل         
يزعم أن اهللا يرى يف اآلخرة ، والعني ال تبصر إال حمدوداً واهللا غري حمـدود ، يعـين العـني       

سة من احلواس يف اآلخر هلا منتهى مثل أي حاسة يف اإلنسان هلا منتـهى ، فـأي            حمدودة حا 
فمثلما نقول مـثالً بالنـسبة      ،خملوق له منتهى ، العقل له منتهى والسمع والبصر له منتهى            

للبصر ، لو كنت أنت يف صحراء شاسعة مترامية األطراف ونظرت إىل الـسماء ، منتـهى          
الية أم منطبقة على األرض؟ تكون منطبقة على األرض ،          بصرك يرى السماء ما شكلها ؟ ع      

حىت لو كنت أحد الناس بصراً، لو كنت مثل زرقاء اليمامة مثالً، آخر منتـهى البـصر ،                  
السماء نازلة على األرض ، لو لفيت من كل اجلهات جتد أنك واقف يف خيمة ، فهل فعـالً           

 السماء يف هذا املكان مثـل الـيت         السماء مع منتهى البصر نازلة على األرض؟ اجلواب ال،        
  .فوقك متاماً يف االرتفاع ، فما الذي جعل ذلك ؟ أن بصري انتهى إىل هنا 
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 غري حمدود ، ال تـستطيع أن حتـد اهللا   Υ يف اآلخرة واهللا   Υكيف يرى اهللا    : فهو يقول له    
ف يـرى  سبحانه وتعاىل وتقول من هنا إىل هنا ، وأدخلوا شبهات عقلية وما إىل ذلك ، فكي         

  اهللا وهو غري حمدود باحملدود وهو العني ؟

يا أمري املؤمنني ، حدثين حممد بن جعفر قال، حـدثنا           : ؟ قال   فاملعتصم يقول ألمحد ما تقول    
أن  τشعبة ، عن إمساعيل عن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا البجلي                   

ؤيته يوم القيامة ، ترونـه كمـا تـرون    إنكم ترون ربكم ال تضامون يف ر    «:  قال  النيب  
إسناد سبيكة ذهب ، اإلمام أمحد ال يوجد عنده إال القرآن والسنة ، ابن أيب دوئـاد        : .البدر

  .عنده العقل الذي أضله 

فاملعتصم التفت إىل ابن أيب دوئاد وقـال       : والذي ال يلتزم بالوحي قرآناً وسنة البد أن يضل        
نه حديث كما قلت أن اإلسناد سبيكة ذهب ، جعفر غندر ،            له ما تقول يف هذا الكالم ؟ أل       

الشيخ أمحد ، ومن مث شعبة ، وإمساعيل بن أيب خالد وقيس بن أيب حازم هذا أدرك العـشرة              
فعنـدما  ،،أبو بكر وأنت نازل يف الصحابة ، وقل من أدرك العشرة مع قيس بن أيب حـازم       

ا ؟ أتى لك حبجة حدثنا فالن عن فـالن ،           ما تقول يف هذ   : التفت إىل ابن أيب دوئاد قال له        
  أعطين فرصة لغداً ، ونزل على علي بن أملديين ، : فبم تردها ؟قال له 

هذه احلكاية الباطلة موجودة يف كتب شىت بكل أسف ولذلك أنا أنبه عليها اليوم أا باطلة                
ي ألنه أبطلـها    واخلطيب أبطلها وياليت الذين نقلوها يف كتبهم نقلوا كالم اخلطيب البغداد          

  .بعد احلكاية مباشرة 
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إن ابن أيب دوئاد نزل على علي بن أملديين وكـان مملقـاً              :  فتقول احلكاية   :فتقول احلكاية 
فقرياً ال ميلك شيئاً وكان يف بغداد ، فأول ما ذهب إليه دخل عليه وأعطى له عـشرة آالف   

حديث الرؤيا ، حديث    : ل له درهم ، ومل يسأله عن شيء ، وبعد ذلك عاد له مرة ثانية وقا             
يل إليك  : هو صحيح ، قال   : جرير ابن عبد اهللا ، الذي قاله اإلمام أمحد ، ما تقول فيه؟ قال             

 وأعطى له خلعة ومركب يركبـه       – أنا قتيل أخرج يل يف هذا احلديث علة          –حاجة الدهر   
  . القصة احبث يل عن علة يف هذه: غري العشرة آالف ، وأعطى له أشياء كثرية وقال له 

شـفيتين  : قيس بن أيب حازم كان أعرابياً يبول على عقبيه ، فقبل رأسه وقـال لـه        :قال له 
ولكن املشكلة الكبرية أن هذا جاهل وسيذهب يناظر أمحد بن حنبل ، هذه هي املـشكلة ال            
يعرف قدر أمحد ، ويظن أن أمحد بن حنبل عندما يقول له أن قيس بن حازم يبـول علـى                    

يف اليـوم الثـاين،   ، بن حنبل سوف يسلم له ذا الكالم ، ولكنه رجل جاهل       عقبيه أن أمحد  
يا أمري املؤمنني ، حيتج علينا القيس بن أيب حازم وهو كان            : قال ابن أيب دوئاد ألمري املؤمنني       

أعرابياً يبول على عقبيه ، فقيل أنه عرف أن علي بن أملديين هو الذي أعطى هذه البـن أيب                   
  .إلمام أمحد ، قاطع علي بن أملديين دوئاد فقاطعه ا

ال ، هو مل يقاطعه ألجل هذه القصة ألا باطلة مل حتدث ، وحاشا هللا أن يبيع علي بن أملديين                    
 من أن يفعلوا هذا ، واخلطيب جـزاه         Υدينه بالعشرة آالف درهم ، كانوا أدين وأتقى هللا          

أملديين يف قيس بن أيب حازم  وأنه        اهللا خرياً انتصب لتفريد هذه القصة ، وأتى بقول علي بن            
قل من أدرك العشرة من أول أبو بكر الصديق إىل العشرة صحابة            : رفعه يف السماء ، وقال    

  .املبشرين باجلنة مثل قيس بن أيب حازم 
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 لكن اإلمام أمحد غضب من علي بن أملديين ومل حيدث حبديثه وإن كان أبقاه يف املسند وهذا                 
يت وردت أن اإلمام شطب حديث علي بن أملديين من مسنده هـذه             يدل على أن الرواية ال    

الرواية ال تصح ، ألن مسند اإلمام أمحد اآلن فيه أكثر من ستني رواية عن علي بن أملديين مل                   
  .يشطبها اإلمام أمحد من مسنده 

، وكان يتمىن لو صرب هـؤالء علـى         : لكن اإلمام أمحد غضب من كل من أجاب يف احملنة         
كن هذه مسألة عزائم ، فالرجل الفاضل قد يبتلى وال يصرب ، وقد ينفسخ عـزم                السياط ول 

قلبه ، وهذا ال يؤذيه وال يضره يف علمه ويف دينه ال سيما إذا رجع وتـاب وأعلـن علـى        
  رؤوس األشهاد أنه ال يقول هذه املقالة

لي رمحـه   وحىت أن العقي  ،احلاصل يف ترمجة علي أنه ثقة ثبت إمام جبل حافظ، قل ما شئت              
اهللا عندما ذكر علي بن أملديين يف كتاب الضعفاء الكبري ، شن الذهيب عليه الغارة يف كتاب                 
ميزان االعتدال بنقد الرجال ، وكنت أمتىن أن خيفف الذهيب من حدته يف هذا ألنـه كـان                  

أفمالـك  : ميكن للذهيب أن يعرب بأخف من هذا ، هاجم العقيلي مهامجة قوية حىت قال لـه                 
  .يا عقيلي أتدري فيمن تتكلم ؟ إنك تتكلم فيمن أوثق منك بطبقات عقل 

فالذهيب شن الغارة على العقيلي وليس على علي بن أملديين كما سبق لساين يف هذا  لكـن                  
الذهيب دافع عن ابن أملديين دفاعاً جميداً، أرجوا الطلبة الذين عندهم ميزان االعتدال يف نقد               

ة علي بن عبد اهللا أملديين ويقرأ كالم الذهيب يف هذا فإنـه كـالم               الرجال للذهيب يأيت بترمج   
  .نفيس
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أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا    زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى        

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس الثاين عشر   

  
  ترمجة سفيان الثوري اجلزء األول) ١٣(النبالء

 ، ترمجـة    - رمحة اهللا عليـه    -ترمجة اإلمام الكبري العلم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري         
 يف كتابه املاتع سري أعالم      - رمحة اهللا عليه   -سفيان الثوري ترمجة كبرية وطوهلا اإلمام الذهيب      

وأنا أتلوا أو أنتقي بعضا من ترمجة اإلمام أيب عبد اهللا من كتاب سري أعالم النـبالء                 ،.لنبالءا
  .لإلمام الذهيب

إذا اجتمع ثناء أهل الفضل عل إنسان فهو  : يعرف قدر اإلنسان بثناء أهل الفضل عليه
 من أقران العدل حقاً ، السيما إن كان من طبقة أقرانه ، هنا يقول شعبة بن احلجاج ، وهو

  .سفيان ، كان سفيان يف الكوفة وكان شعبة يف البصرة 

سفيان أمري املؤمنني يف : وقال أيضا، ساد سفيان الناس بالورع والعلم:قال شعبة بن احلجاج
احلديث ، وأمري املؤمنني هذه رتبة من الرتب العالية ما كانت تطلق إال علي تام احلفظ ، تام 

ى املكثرين ، ال يكون تام العدالة تام الضبط وعنده مائة حديث العدالة ، وتطلق أيضا عل
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 رمحه -فقط ، ال ، بل كان جيمع إىل ذلك ألوف األحاديث كما كان عند سفيان الثوري
   .-اهللا تعايل

ما رأيت رجالً أعلم باحلالل (:   وهو من تالميذ سفيان الثوري ، قال:وقال بن عيينة
  .)واحلرام من سفيان الثوري 

 اإلمام املبارك عبد اهللا صاحب كتاب الزهد وصاحب املسند وصاحب :ال بن املباركق
) ما نعت يل أحد فرأيته إال وجدته دون نعته إال سفيان الثوري (: كتاب الرب والصلة ، قال

ما وصف يل إنسان فالبسته وعاملته إال وجدته دون الوصف إال سفيان الثوري فقد : يقول
  . بكثري وجدته فوق النعت

إين ألحسب أنه جياء غدا بسفيان الثوري حجة من اهللا علي خلقه             : (وقال شعيب بن حربٍ   
 صـلي   -، أي أنه يصري حجة كما قال النيب       _) مل تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان     : يقول هلم 

 يبعث علي رأس كل مائة عام هلذه األمة من جيدد هلا أمـر              Υ إن اهللا    «:  -اهللا عليه وسلم  
  .»هادين

حـىت قـال أبـو داود       .وكان سفيان الثوري مع إمامته  يف الزهد كان إماما يف احلفـظ                
وقال حيـي بـن     .ما اختلف شعبة وسفيان يف حديث إال كان الظفر لسفيان           : السجيستاين
وقال رجـل   . ال أقدم علي شعبة أحد وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان             :سعيد القطان 

حديثًا ، قال خالفك سفيان ، قال له دمغتين  أي أقمت علي احلجـة               وقد روى   : مرةً لشعبة 
وكما قلت أن شعبة من أقران سفيان ، وأنت تعرف األقران حيد بينـهم              .وأبطلت رواييت ،  

العلماء يف تغايرهم أشد من التيوس      : ( والغمط ما هو معلوم ، كما قال بن عباس         من احلسد 
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وا يف حظرية واحدة يتناطحون بعضهم الـبعض ،         ، التيس مع التيس عندما يكون      )يف زرا 
العلماء يف تغايرهم يكونون أشد من التيوس يف زربِها، معروف أن املعاصرة حرمـان              : يقول

جتد الناس املتعاصرين يقدح بعضهم يف بعض ، بسبب العلو هذا يريد أن يعلوا على هذا ،                 .
أنت إذا رأيت أقران سـفيان      ف.إىل آخره   .... بسبب الكرب ، وبسبب التقدم وحظ النفس        

يشهدون له بالفضل فكفاك ذا ، والتلميذ ميكن أن يثين على شيخه طبعا ألنه فتح عينيـه                 
نادر أن جتد القرناء يزكي بعضهم بعضا إال إذا كـانوا مـن         ، عليه ، لكن القرين يصعب أو     
  .أهل اإلنصاف وأهل الفضل 

 ألن :  (يقـول سـفيان  :.-تعايل عليـه  رمحة اهللا -الذي جعل سفيان يسود  ذكره للموت 
 عليها أحـب إيل مـن أن أحتـاج إىل    -Υ -أُخلِّف ورائي عشرة أالف درهم حياسبين اهللا    

  ،) الناس

كان املال فيما مضى يكره فأما اليوم فإنه ترس :( ويقول سفيان الثوري معلالً ذلك يقول
يف أمس احلاجة إىل املال ليحفظ كأنه يقاتل به ، أي أن اإلنسان إمنا يكون : ، الترس)املؤمن 

  .ماء وجهه 

أي _أمثلك ميسك ذه ؟ :(ونظر إليه رجل وهو يف السوق ويف يده دنانري فقاليا أبا عبد اهللا
فقال _ أنت سفيان الثوري الزاهد العابد معك فلوس وتدخل السوق وتشتري وغري ذلك 

يل ، و أنت تعرف بعد أن متسح ، أي جعلونا كاملند )اسكت ، لوالها لتمندل بنا امللوك: له
  .يديك باملنديل ماذا تفعل به ؟ ترميه 
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 لوال استغناؤنا عن امللوك لتمندلوا بنا ، وكان سفيان الثوري سيء الرأي يف كل من :يقول
يقترب من احلاكم ، أي عامل كان يقترب من األمري كان سفيان الثوري يعده لصا  وهذا هو 

 توافقه أو ختالفه يف هذا املعىن ، ألن العلماء هلم تفصيل يف هذه رأي سفيان مع قطع النظر
  .املسألة 

إذا دعاك األمري :(سفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من األمري  كان يقول
إنّ : ، ما هو ملحظ سفيان يف هذه املسألة ؟ قال. )لتقرأ عليه قل هو اهللا أحد فال تفعل

دقون على من يقترب منهم ، وهذا اإلحسان مظنة إضعاف النفس ، األمراء يف العادة يغ
عندما يكون شخص أنت جبانبه له طول الوقت ، ويقوم بإطعامك، ويعطيك املال وكل ما 

  .حتتاجه ، ال تقوى على أن تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا 

يعاقبه أو ليسجنه  بل  فلذلك سفيان الثوري كان له حمنة كبرية مع األمري ، األمري طلبه ال ل
  ا منه و ليكون من أهل مشورته ، فكان سفيان يـأىب ذلك وكان يفرطلبه ليكون قريب

وفعالً خرج من الكوفة ملّا أراده األمري ، خرج منها هارباً فدخل مكّة ، وكان يتوارى من 
يف مكة الناس ، كان يغطي نفسه حىت ال يكشف و حىت ال يرى ، و عندما كُشف أمره 

هرب إىل البصرة ، وكل هذا حىت ال يظفر به األمري ، مع أنّ األمري كما قلت إنما كان 
لوال هذه األموال و لوال استغناؤنا لتمندل بنا  ( :يقول. يريد  أن جيعل سفيان من حاشيته 

ن يعذبه إشارة منه إىل أنّ امللوك ال صديق هلم ، ميكن له أن يعدم القريب جدا منه وأ) امللوك
وأن يسجنه ، يعين كلمات الوفاء و مشتقات الوفاء وكل هذا الكالم غري موجود عند كثريٍ 
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يقول لتمندل بنا امللوك ، يعين إذا بلغوا غايتهم منا ألقونا كما يلقي املرء . من هؤالء 
  .املنديل الذي يف يده 

اجة ، فإذا استغىن عن  كل معىن املال يف نظر سفيان الثوري حىت يستغين املرء به عن احل
  . احلاجة كان قويا يف قول احلق 

كان سفيان إذا أخذ يف ذكر اآلخرة يبول الدم ، وأخذوه مرةً  ( :يقول يوسف بن أسباط
وكما قلت لكم عن حيىي بن  .) ، هذا بول رجل خائف: إىل الطبيب فلما رأى بوله قال 

ل ال ننتفع به أياما ، بسبب حزنه يف سعيد القطان كان إذا ذكر املوت أو ذكر اآلخرة يقو
  .نفسه وبسبب كثرة فكره يف ما يكون بعد املوت 

) ما بلغين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم قط حديثا إال عملت به مـرة              :(يقول الثوري 
 وهذه مسألة يف غاية األمهية ، ملاذا يكون العمل ثقيلًا علينا ؟ ألننـا مل نتـدرب علـى                    -،

يقـول  ص ، نسمع اآلية ونسمع احلديث ، مير بنا و ال نعمل بشيء منـه                    استعمال النصو 
يا أهل احلديث أدوا زكاة احلديث، اعملوا        ( :وكيع بن اجلراح أحد تالمذة سفيان الثوري        

؛ ربع العشر ، كما يقوم الواحد بإخراج زكاة املـال، ربـع             ) عن كل مائيت حديث خبمس    
  ئيت حديث يعمل خبمسة ، هو يريد أن يقرب املسألة العشر ، يعمل كذلك إذا كان عنده ما

 ما بلغين عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم حديثا إال عملت بـه                :  ( يقول سفيان يقول  
  .، أي ال خيليه من العمل )ولو مرة 
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ما بلغين حديث عن رسول اهللا صلى اهللا : ( - رمحه اهللا تعاىل-قال اإلمام أمحد بن حنبل
 عملت به غري حديث مرة، أول ما رواه ملا قال إن احلجام حجم رسول عليه و سلم إال

أول ما روى اإلمام أمحد بن حنبل روى هذا ، ) و أعطاه أجره - صلى اهللا عليه و سلم-اهللا
احلديث دعا احلجام ومل يكن به حاجة إىل احلجامة ، دعا احلجام فحجمه وأعطى احلجام 

   .- صلى اهللا عليه و سلم-هللاأجره لينفّذ حديث رسول ا

إمنا ختف النصوص على العامل ، والعامل هو الذي يتحرى كل نص يصله ويعمل مبا قدر 
مع ترمجة سفيان ومع كالمه الطيب ،  وللحديث بقية إن شاء اهللا تبارك وتعايل:  عليه منه 

أن نلتقي بكم مرةً ،  من األيام  إن قدر اهللا، فيما يأتيناΥنستقبل ذلك إن شاء اهللا  ، العاطر
  .أخري

نسأَل الَلَه تبارك وتعالَى أَن يلْطُف بِنا وبِكُم وأَسأَل الْلَّه جل ثَناؤه أَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
             م عون الْقُدماً إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمساً إِلَى حادنِّي زم بِه متفَعتا انملٍ    ويمه بِكُل جّه إِنلَي

كَفيل وهو حسبنا ونِعم الْوكيل ، وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمـد للَّـه      
  .رب الْعالَمين

  انتهي الْجزء  األول من ترجمة سفْيان الْثَّورِي رحمه الْلَّه

  
  تابع ترمجة سفيان الثوري اجلزء الثاين) ١٤(النبالء



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

٧١

٧١

وأي خري أنا فيه خـري مـن احلـديث           : إىل مىت تطلب احلديث ؟ قال       (:قال رجل لسفيان  
  )فأصري إليه ، إنّ احلديث خري علوم الدنيا 

من أجل هذا من له إطالع على األحاديث ترى على تفـسريه            : معدن العلم   واحلديث هو   
مثلًا لو إنسان تـصدر     ،يف القرآن من البهاء ما ال تراه على من يفسر القرآن باللغة وحدها              

لتفسري القرآن وكان قليل البضاعة يف املرويات ال ترى على تفسريه من البهاء واجلمال مـا          
 صـلى اهللا عليـه   -ملرويات ، ألنّ أغلب العلم إمنا هو يف سنة الـنيب   يكون ملن كان عاملاً با    

 وأَنزلْنـا إِلَيـك     ﴿ ملا ذكرناه من منصب السنة بالنسبة لكتاب اهللا تبارك وتعاىل ،             -وسلم
       هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنل نيبتل الثورييقول سفيان   ملاذا أقول لكم هذا الكالم ؟ ألنّ          .﴾الذِّكْر: 

، كيف يكون احلديث خري علوم الدنيا واآلخـرة         )ما أخشى على نفسي إال من احلديث        ( 
وأنه ال خيشى على نفسه إال من احلديث ؟ نعم كلمات العلماء يكون هلا حمامل فال تـضرب     
الكالم ببعضه ، انظر إىل هذه الكلمة ما تأويلها ويف أي  جو قيلت، وهذه الكلمة األخـرى    

  . ان قيلت وبأي مناسبة ، ستجد اجلهة منفكةيف أي مك

إن هـذا   : ( كان إذا رأى مجاعة من طالب احلديث كان يقول هلم           : مثل شعبة بن احلجاج   
، هذه آية قيلت يف اخلمـر       )احلديث يصدكم عن ذكر اهللا و عن الصالة فهل أنتم منتهون            

ث عـن ذكـر اهللا      وامليسر كيف يكون احلديث مكان اخلمر و امليسر ؟ وكيف يصد احلدي           
وعن الصالة حىت يقول فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه ؟ ال ، شعبة ما كان يقصد هذا ، إمنا                    

  .كان يقصد الذين يضيعون أعمارهم يف طلب األخبار الواهية 
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كان عند احملدثني قدمياً فاكهة تسمى الغرائب ، أي األحاديث املناكري ، كان من املمكن أن                
 يف بالد واق الواق شخص عنده ثالث أو أربعة أو مخسة أحاديث غرائب               يعرف احملدث أن  

ميكن أن يبيع مرتله ويرحل إىل هذا الرجل لكي يأخـذ هـذه اخلمـسة عـشر حـديث                   
هذه تنفع يف املناظرات واملذاكرات ، وتصلح أيضا يف التعليل  تعليل األحاديـث،              ،الغرائب
القوافل و تنـام يف الـصحراء و تعـرض     أنت مثالً رحلت منذ شهر مسافر مع        : فيقول له 

ايل ستتعب ومن املمكن أن تضيع      نفسك للسباع واهلوام ، وطبعا متشي على رجليك ، فبالت         
صالة النافلة ، ومن املمكن أن تصلي صالة الفرض بسرعة من كثرة التعب ، و تنام عـن                   

شـعبة  .قيام الليل ، وال تقرأ ورد القرآن ، وكل هذا لكي تأيت خبمسة عشر حديثا منكراً ؟                
أصل احلديث  قصد هذا ، الذين يفنون أعمارهم يف طلب األحاديث الغرائب ، ال يف طلب               

 ، فال يقال فيها إن هـذا  - صلى اهللا عليه و سلم-، وإال أصل احلديث هو السنة سنة النيب       
احلديث يصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة ، إمنا قصد شعبة هذا املعىن الذي ذكرته أنـا ،                  

و فيأيت من ال يفهم  هذا الكالم ويريد أن يذم أهل احلديث فيأيت بكالم شعبة ابن احلجـاج                  
  .يقذف أهل احلديث به ، و ليس هذا هو املعىن الذي عناه شعبة 

أن احلديث خري علوم الدنيا واآلخرة مع قوله أنه مـا خيـشى             : سفيان الثوري عندما يقول   
 أنّ  :احملمـل األول  على نفسه إال من احلديث ، القول الثاين لسفيان الثوري له حمامـل ،                 

عاليةً جداً حبيث أنه كان إذا لقي رجالً يف الطريق          شهوة احلديث عند سفيان الثوري كانت       
أيا كان هذا الرجل ، كان عدالً ، مل يكن عدالً ، كان عنده أحاديث كـان يأخـذ منـه                       
األحاديث ، فمن شدة شهوة احلديث عنده كان يأخذ عن الضعفاء واملتروكني وااهيـل ،               
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لناس يتصور أنّ هذا احلديث صحيح      وطبعاً ألن سفيان مشهور فإذا روى حديثاً فكثري من ا         
بدليل أنّ سفيان رواه، إذ لو كان باطالً ما رواه سفيان فاحلديث ينتقل بني النـاس وينفـق                  
فيهم بسبب أن سفيان رواه ، فخشي سفيان أن يكون بعض الناس تلقّى األحاديـث الـيت                 

سفيان ما يعـرف    أخذها عن الضعفاء واملتروكني الذين هو يعرف حاهلم ، لكن املُتلقي عن             
حاله مثل سفيان ، مثل حممد بن السائب الكليب، حممد بن السائب الكليب هذا كان رجـالً                 
كذاباً  وكان سفيان يكذِّبه ويأخذ عنه  فقيل له يف ذلك كيف تطرحه وتأخذ عنه ؟ فكـان                   

إين أعرف صدقه من كذبه  أنا أستطيع أن أميز وأعلم هو كذاب يف ماذا وصادق يف                 : يقول
ذا ، لكن من سيأخذ الكالم عن سفيان هل هو يعلم مثل سفيان كذب هذا الراوي مـن                  ما

صدقه ؟ ال ، ال يعرف ، فيكون  الذي دون سفيان استعمل اخلرب ثقة بنقل سفيان ، فكـان                    
  ولذلك أوصى سفيان حبرق كتبه .سفيان خيشى على نفسه من شهوة احلديث هذه 

أخبار وروايات عن أمثال هذا الـضرب  فخـشي           ألن كان فيها     ملاذا أوصى حبرق كتبه ؟    
سفيان أن يثق الذي يأيت بعد ذلك إذا وجد الكتاب أن يثق بالرواة فيستعملها مع أنّ راوي                 

 الذي  :احململ الثاين .هذه األخبار أو األحاديث ليس بثقة عند سفيان، فكان خيشى من ذلك             
ون استعمل احلـديث الـذي      محله أهل العلم من خشية سفيان خوفه من احلديث أن ال يك           

وصل إليه ، فيكَثِّر حجج اهللا عليه ، من أجل ذلك العامل أبرك الناس وأكثر النـاس أجـراً                   
وأعظمهم عقوبة يف نفس الوقت  كل حاجة هلا املضادة هلا ، العامل من أبرك الناس عمـالً ،                   

عمره كله ، فكيف    بكلمة واحدة منه يهتدي عليها املاليني ، هذه الكلمة أبرك من أن يقوم              
 له لسان صدق يف األمة يقول الكلمة تنتشر يف وسط النـاس             -Υ -إذا كان عاملاً جعل اهللا    
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 ، فيكون هؤالء مجيعا يف صحيفة هذا        -Υ -مجيعا ينتفع ا الضال واحلائر، يرجعون إىل اهللا       
لـنص و مل    ولكن يف املقابل يكون عذابه شديدا إذا وصله ا        .العامل، ليس هناك أبرك من هذا       

 «: يستعمله  فضالً عن أن يعمل ضد النص ، ويف حديث أسامة بن زيـد يف الـصحيحني                 
ويدور حوهلا كمـا يـدور    )أمعاءه خترج( يؤتى بالعامل فيلقى يف النار فتندلق أقتابه من دبره      

احلمار يف الرحى ، فيقول له أهل النار  يا فالن أما كنت تأمرنا باملعروف وتنهانا عن املنكر                  
كنت آمركم باملعروف وال آتيه ، وأاكم عـن         :فقال هلم ) ماذا جاء بك إىل هنا ؟     : أي( ؟  

فمسؤولية العامل مسؤولية ضخمة ، إذا نعم ينعم يف أعلي املراتب وإذا عـذِّب         »املنكر وآتيه 
يعذب يف أدىن املراتب ، إذن خشية سفيان أن ال يكون عمل ببعض ما وصـل إليـه مـن                    

يكون حجة عليه ، لو كان جاهالً رمبا كان أخف عليـه مـن أن يكـون عاملـاً                    احلديث ف 
عندما جند كالماً ألهل العلـم ظـاهره التعـارض أو ظـاهره       .فأعرض أو خالف أو أمهل      

التضارب ال بد أن حنمل كل كالم على معىن ، و هذا من أصول اجلمع ، ألن العلماء فيـه                    
ول الفقه و هو بـاب التعـارض والتـرجيح ، إذا        باب كبري جداً و مهم للغاية يف علم أص        

تعارض نصان يف الظاهر وكالمها صحيح فال بد من محل كل نص علـى معـىن حـىت ال                   
 ﴾والَ تـزِر وازِرةٌ وِزر أُخـرى       ﴿ :مـثالً إذا مسعـت قولـه تعـاىل        .تتعارض النصوص   

ذب ببكـاء أهلـه     إن امليت ليع   «: - صلى اهللا عليه وسلم    -مع قول النيب  ] ١٦٤:األنعام[
 ، Υ ، ال تقول االثنني متعارضني ألن احلديث صحيح ، و هذه اآلية من كتـاب اهللا    » عليه

والَ تـزِر وازِرةٌ وِزر     ﴿هذا قرآن متواتر وهذا حديث ثابت بإمجاع أهل العلم ، اآلية تقول             
أحد حيمل عن الثاين حاجة ،      ، ال   ] ٣٨:املدثر [﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ      ﴿ ،   ﴾أُخرى

و هنا امليت يعذب ببكاء أهله عليه ، فما ذنب امليت اإلمام البخاري رمحة اهللا عليه مجع مـا               
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امليت يعذب ببكاء أهله عليه إن كـان مـن      :( بني اآلية واحلديث بكلمتني يف التبويب  قال       
مجلة عملـه ،     ، إن كان من سنته أي إن أوصى بذلك ، فإن أوصى بذلك كان من                 )سنته  

فيحاسب عليه   إذا قال أبكوا علي أصرخوا علي ، اعملوا علي كذا ، قبـل مـا أدخـل                     
اجلبانة اذحبوا عجل حتت النعش ، الكالم الذي حيصل و نراه بكل أسف يف بعض املـرات                 
كل هذا من احملرمات وال جيوز ، فإذا كان هذا من سنته فهذا من مجلة عمله  إذن يؤاخـذ                    

أنا عندي إذا تعارض نصان  أنظر إىل أوجه اجلمع أولًا ، أمجـع              .ح ال تعارض    عليه إذن أصب  
ما بني النصوص  فإن عجزت عن اجلمع ما يبقى إال الترجيح ما بينها ، والترجيح أيضا لـه                   

إذن أنا ملّا أقف على كالم      .ضوابط و له قواعد ، اجلمع له أصول والترجيح أيضا له أصول             
وص الوحي أو كان يف كالم العلماء بشرط الثبوت ، لو فيه قول             متعارض سواء كان يف نص    

غري ثابت وقول آخر ثابت إذنً أنا ال أتعب نفسي و أقعد أمجع ما بينهم االثنني ، ال ، غـري                     
إمنا نشترط الثبوت يف احلالتني هذا ثابت وهذا ثابت ، إذا أردت أن أفهـم  . الثابت القي به  

أنظر يف مبحث التعارض  الترجيح أو اجلمع والترجيح عنـد          وجه اجلمع ما بينهما ال بد أن        
حبمد اهللا تعاىل ملّا نقرأ خوف سفيان من احلديث ، أو ي سـفيان  .أهل العلم يف هذا الكتاب  

الطلبة عن طلب احلديث مع قوله إن احلديث هو خري علوم الدنيا ، نفهم أنه لـيس هنـاك        
 للحديث بقية إن شاء اهللا تبارك وتعاىل مع ترمجـة    تعارض  بينهما للعلة اليت ذكرا آنفاً ، و        

ونستقبل ذلك  فيما يأتينا من أيام إن قدر اهللا أن نلتقـي  . سفيان ومع كالمه الطيب العاطر     
  .،بكم مرةً أخري
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قُلْتـه لَكُـم    نسأَل الَلَه تبارك وتعالَى أَن يلْطُف بِنا وبِكُم وأَسأَل الْلَّه جل ثَناؤه أَن يجعل ما                
وما انتفَعتم بِه منِّي زاداً إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتاداً إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميلٍ                 

   د وّمحا مبِيِّنلَى نك عاربلَّم وسلَّى الْلَّه وصل ، ويكم الْونِعا ونبسو حهل ويلَّـه   كَفـد لمالْح
  .رب الْعالَمين

  انتهي الْجزء  الثاين من ترجمة سفْيان الْثَّورِي رحمه الْلَّه

 
 الثالثتابع ترمجة سفيان الثوري اجلزء ) ١٥( النبالء

 رمحه - فالزلنا مع ترمجة إمام أهل الكوفة أيب عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري
 أال - رمحه اهللا تعايل- ، وقد كان هناك شيء جوهري حموري يف حياة سفيان-اهللا تعايل
  .وهو أمه 

لـت  فإن أم سفيان هي اليت ربته وهي اليت علمته  وما هي بأول أم فع              :رجال ربتهم أمهام  
ذلك وأهدت لألمة إماما كبريا صار أسوة وصارت طريقته  مذهباً ومنهجا  فاإلمـام عبـد       
الرمحن بن عمر األوزاعي إمام أهل الشام ربته أمه أيضا ، واإلمام البخاري ربته أمه أيـضا ،      

  .واإلمام الشافعي ربته أمه أيضا 

هذا الرجل اليت صارت تعقد     كيف استطاعت هذه األم أن خترج مثل        :الولد من كسب أبيه   
عليه اخلناصر وصار امسه يعرب األجيال ويعرب القرون ويكون سهالً على ألسنة اخللـق مـن                

، ومعلوم أن الولد من كـسب أبيـه ،          τرمحه اهللا     : الصاحلني كلما ذُكر يف مأل منهم قالوا      
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ه وولـده   إن أطيب ما أكل الرجل من كسب        «- صلي اهللا عليه وسلم    -كما قال رسول اهللا   
  . ، فكل ترحم على واحد من هؤالء إمنا يصب يف حساب والديه » من كسبه

كيف استطاعت أم سفيان أن تريب هذا الغالم ماذا فعلت املرأة املسلمة املعاصرة يف دينها ؟
حىت صار إماما ؟ ، أنا إن ذكرت هذا املوضوع وذكرت ما فعلته املرأة املسلمة املعاصرة يف 

 أمتها أقول ها هنا تسكب العربات ، إن املرأة املسلمة املعاصرة فعلت يف دينها دينها ويف
  .وأمتها بالضبط مثلما فعله الرماة يوم أحد 

 يف كتاب اجلهاد من حديث الرباء بن        -رمحه اهللا -روى البخاري ماذا فعل الرماة يوم أحد ؟       
 عبد اهللا بن جـبريٍ     -يه وسلم  صلي اهللا عل   - أمر رسول اهللا   «:  قال - رضي اهللا عنه   -عازب

ال تربحوا اجلبـل وإن رأيـتم       : على مخسني من الرماة وأمرهم أال يربحوا جبل أحد ، وقال          
الطري يتخطف العسكر ، فكانت الدولة يف أول املعركة للمسلمني حىت إن نساء املـشركني               

ـ                 ل كمـا   كن يكشفن عن سوقهن هوارب  يف اجلبل ، ملا فر رجاهلم وفرت النساء يف اجلب
 ، وصار كل إنسان ال يلوي إال علي إنقاذ نفسه ،            - رضي اهللا عنه   -يقول الرباء بن عازب   

فلما رأى الرماة الدولة للمسلمني قالوا الغنائم ، الغنائم  فذَّكرهم عبد اهللا بن جبري أمريهم                 
  أال يربحوا اجلبل وأال يتركوا ظهـور العـسكر         - صلي اهللا عليه وسلم    -بوصية رسول اهللا  

 وكان  - رضي اهللا عنه   -للمشركني فأبوا إال أن يرتلوا ، وكانت احملنة الكبرية ملا فطن خالد           
إذاك على خيل املشركني ، فطن إىل اجلبل فارغًا ، فعاد مرة أخرى والتف املشركني علـى                 

الـذي  :فعل املرأة املعاصرة يف دينـها وأمتـها   » املسلمني فأثخنوهم حىت قتل منهم سبعون   
ملرأة املسلمة تركت الثغر خاليا فدخل منه العدو وال زالت حمنة أمتنا حىت هـذه               حدث أن ا  
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اللحظة اليت أتكلم فيها وأنا قليب مفعم باألسى ، الزالت حمنتنا هي حمنة املرأة املسلمة ، إـا            
  .تركت ظهرنا للعدو فاغتالنا غدرا وغيلَة ، ودور املرأة يف بناء الرجال حموري جدا 

 أم سفيان الثوري كيف كانت توصيه وهو صيب يذهب إيل الكتاب حيفظ القـرآن               أنظر إيل 
إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل تـري زيـادة يف       ( :  ويكتب بعض احلديث قالت يا بين     

، هذه هي وصـية أم لغـالم        ) عقلك وعملك ؟ فإن مل تري فاعلم أا تضرك وال تنفعك            
نه حفظها وأنه عمل مبقتضاها   املقصود بـاحلرف          حيكيها سفيان بعدما كرب ، مما يدل علي أ        

إذا كتبت أي كالم ، ألن أحيانا الكلمة أو احلرف تطلق علي اجلملة الكلمة ليست الكلمة                
 - صلي اهللا عليه وسلم      -املفردة بل قد تطلق علي اجلملة يقال علي اجلملة كلمة كما قال             

ثقيلتان يف امليزان ،  سبحان اهللا وحبمده         كلمتان خفيفتان علي اللسان حبيبتان إيل الرمحن         «
 - صلي اهللا عليه وسـلم       - فسبحان اهللا وحبمده هذه مجلة قال النيب       » ، سبحان اهللا العظيم   

إذا كتبـت كالمـا عـن       : فالقـصد كلمة ، سبحان اهللا العظيم هذه مجلة قال عنها كلمة           
ن تري زيـادة يف     شيوخك فانظر هل استفدت من هذا الكالم ؟ فإن كنت استفدت البد أ            

عقلك وتري زيادة يف عملك ، فإن كنت تأخذ الكالم مث تطوي الصحيفة وال تنتفع فاعلم                
أا تضرك وال تنفعك ، مبعين أنك تكثِّر حجج اهللا عليك ، ليتك ما دريت ليتك ما عرفت                   

وهذا اخللق كان سـائدا يف النـاس   .، رمبا عذرت ، لكن تعرف مث تهمل هذه هي املشكلة          
  .آنذاك ، أم كانوا يتعلمون العلم للعمل وليس رد التشقيق الفقهي أو التشقيق الكالمي

حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن  وأبـو عبـد          : -رمحه اهللا -قال أبو عبد الرمحن السلمي    
حدثنا (  : قال –τ- وعن بن مسعود     -τ-الرمحن السلمي أخذ القرآن عن عثمان بن عفان       
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 - Υ -قرؤوننا القرآن أم  ماكانوا ما يتجاوزون العشر آيات من كتاب اهللا           الذين كانوا ي  
فتعلمنـا العلـم   : قـال .حىت يعملوا ن ، فإذا عملوا ن انتقلوا إيل عشرٍ أخري وهكذا              

إمنا يتعلمون العلم ليعملوا كان هذا فاشيا وسائدا ، لكن يأخذ الكالم يهملـه    )والعمل مجيعا 
جاءه مجاعة من طالب احلديث     (:  - رمحه اهللا  -حدث لفضيل بن عياض   فمثله كمثل الذي    

أنتم مفتونون وهل عملتم بكـل مـا مسعـتم ؟ حـدثين      : فقالوا له حدثنا يا أبا علي ، قال       
أي إذا أخـذت  إذا أخذت القمة فرميت ا خلف ظهرك فمـىت تـشبع ؟            : األعمش قال 

  .ك املوت الكالم فرميت به خلف ظهرك فمىت تعمل ؟ بعد أن يدرك

فكالم أم سفيان ووصية أم سفيان له أن يذهب وال يكثِّر حجج اهللا علي نفسه بأن يعلـم مث         
يا بين إذا كتبت عشرة أحرف فنظر هل تري زيادة يف عقلك وعملـك ؟                (خيالف أو يهمل  

أطلب العلم وأنـا    : يا بين ( :  وكانت تقول له    )فإن  كان وإال فاعلم أا تضرك وال تنفعك        
فهـذه أم    ،، تشتغل يف الغزل وتبيع الغزل وتصرف علي سفيان وتنفق عليه          ) مبغزيل   أكفيك

  .وقفت ظهرا البنها فلم يؤتى ولدها 

فهذه أم وقفت ظهرا ألبنها فلـم يـؤت         :فضل األم على زوجة ولدها ووراء كل عظيم أم        
 ووراء  ولدها اإلنسان الذي ظهره مكشوف هو الذي يأخذ غدرا وغيلًا ، لكن أمه وراءه ،              

كل رجل عظيم أم ، وليس امرأة ، الصحيح أن تقول وراء كل رجل عظيم أم  ألن هـذا                    
الرجل إذا تزوج بعد ذلك ، األم قامت بدورها واألب قام بدوره يكون من املعدن النفيس                

حىت لو زوجته وقفت معه ووراءه ، وشجعته ألنه ناجح يف األصل ،             .، يكون هدية المرأته     
ل يف األصل وكان متزوجا بأعظم امرأة ال تستطيع أن تفعل معـه شـيئًا ،   ألنه لو رجل فاش  
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وراء كل إمام يف فنه أيا كان هذا        أعود وأقول   إمنا جناحه قدمي له جذور ، السبب فيه األم ،           
هذه أم سليمان الثوري أخرجت سليمان الثوري ، أم األوزعي           : الفن خلف هذا اإلمام أم    
 ، لنا وقفة يسرية لن أقف كثري لكي ندخل يف ترمجة سـفيان ويف           ، أم الشافعي  أم البخاري     

كالم سفيان العاطر وأحواله الباهرة يف املرة القادمة إن شاء اهللا تعايل ، سنقف وقفة قـصرية    
مع هذه األمهات وكيف فعلوا مع أبنائهم ، لتهتدي األمهات ، وتدي نساء املـسلمني إيل            

 أن يعني هذه األم علـي أن تنـهض مـن      -تبارك وتعايل  -السري علي سرين  ، عسي اهللا      
حنن منر اآلن بظروف عصيبة وأنا لست يف حاجة أن أشرح شيئًا منها ، فإن الصورة                .كبوا  

هي أكرب متكلم  الصورة اليت يراها الناس يوميا وما حيدث للمسلمني يف جنبات العامل سواء                
فغانستان ، أو كان يف أي بلد من بلـدان          كان يف فلسطني أو كان يف العراق ، أو كان يف أ           

فتش عن أي حمجمة دم يف العامل تراق ال تراها إال دم مسلم ، أو يف بلد مـسلم                   . املسلمني  
 ﴿ إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ        هل جاء ذلك صدفة ؟ هل جاء ذلك هكذا ؟ ضربة الزب ؟ ال ،              

     فُِسهِما بِأَنوا مريغى يت١١:الرعد(﴾ح(﴿     ام ريغال ي إِنَّ اللَّه ﴾ )األويل هذه معـروف      )ما  
 من ألفاظ العموم ، ما تفيد العموم ، إن اهللا ال يغري عموم بالٍء أنزله علي قوم حـىت            )ما(أن  

يغريوا عموم املخالفات اليت مألت ديارهم ، فكل مصيبة نزلت إمنا هي مبخالفة أحـدثناها ،       
وإِلَّا تصرِف عني كَيدهن أَصب إِلَيهِن وأَكُـن مـن           ﴿.الفة ارتفعت العقوبة    فإذا رفعنا املخ  

﴾نيلاهالْج  

نسأَل الَلَه تبارك وتعالَى أَن يلْطُف بِنا وبِكُم وأَسأَل الْلَّه جل ثَناؤه أَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
ي زاداً إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتاداً إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميلٍ              وما انتفَعتم بِه منِّ   
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كَفيل وهو حسبنا ونِعم الْوكيل ، وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمـد للَّـه      
  .رب الْعالَمين

ته الْلَّهانمحرِي ران الْثَّوفْية سمجرن تث مء الْثَّالزي الْجه  

 

  ترمجة سفيان الثوري اجلزء الرابع) ١٦( النبالء

 والكالم عن   - رمحه اهللا تعاىل   -عيدٍ بن مسروقٍ الثوري   فال زلنا مع أيب عبد اهللا سفيان بن س        
  .سفيان يطول لكنين سأجعل هذه احللقة هي آخر احللقات يف ترمجة سفيان رمحه اهللا تعاىل 

 ينظر املترجم إىل أحوال  املُترجم له من جهة امسـه ونـسبه وشـيوخه                :أركان  أي ترمجة    
هناك عنوان دائم يف كل تراجم األئمة يقـول         وتالميذه مث من جهة أحواله وطلبه للعلم ، و        

مثالً امسه ، كنيته ، تالميذه ، شيوخه ، مث يقول حمنته ، فعنوان احملنة عنوانٌ ثابـت يف كـل                  
 -تراجم األئمة الربانيني ، واحملنة الزمةٌ لبين آدم ، ال ينفك إنسان عن حمنة أبـدا قـال اهللا                  

Υ-:﴿  يانَ فا الْإِنسلَقْنخ لَقَددأي يف معاناة و مشقة ) ٤:البلد(  ﴾كَب ،  

 كانت حمنةً فريدة ، وهي أنه كان دائم - رمحه اهللا-وحمنة سفيان :حمنة سفيان الثوري
 أراد اخلليفة أن - رمحه اهللا تعاىل- اهلروب من األئمة واألمراء ، هذه كانت حمنة سفيان 

إذا : ( ن األمراء بل كان يقوليقربه فهرب ، وكان سفيان سيء الرأي يف كل من يقترب م
 وهو رأي - رمحه اهللا-، هذا كان رأي سفيان )رأيت العامل على باب األمري فأعلم أنه لص
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.                                                                                                               مجاعة أيضا من أهل العلم 
 فريق يرى ضرورة أن يقترب :األول: فريقان  : العلم يف القرب  من األمراء رأي أهل 

املكان دخل الفَسقة والفجرة وغريهم  أهل العلم من أصحاب القرار ، ألم إذا تركوا هذا
 يف - Υ -أي كان هلم تأثري على القرار الذي يعم األمة كلها ، أي السبعة الذين يظلهم اهللا

م اإلمام العادل ، اختلفت الروايات يف ترتيب من يأيت بعد ذلك لكن مل ظله يوم القيامة أوهل
ملاذا ... ختتلف الروايات وال طرق احلديث يف ذكر اإلمام العادل على رأس هؤالء السبعة

؟ألن اإلمام كرأس العني إذا تكدرت تكدرت السواقي أي إذا اختذ قرارا وكان قرارا جائرا 
 -ا اقترب أهل العلم وكان األمري يقرب العلماء وكان يتقي اهللا اتعب ماليني اخللق ، فإذ

Υ - ا إال إذا سأل هل هو مشروع أم ال  فالعلماء الذين قالواوخيشاه فإنه لن يتخذ قرار 
بأن االقتراب من األمراء منفعة ومشروع طائفة كبرية من أهل العلم ، منهم مالك ومنهم 

  .الشافعي وغريهم 

 قالوا جتنبوا على رأسهم سفيان بن سعيد الثوري ، وعبد اهللا بن املبارك   والذين:الثاين 
  .وطائفة أخرى من أهل العلم 

هو طاقة الذي يقترب ، سفيان الثوري ملاذا كان يهرب ؟ برغم أن :و ضابط املسألة هنا 
لك ومع ذ) اقض يف الناس بالكتاب والسنة  : ( أمري املؤمنني آنذاك رمى له اخلامت وقال له

هرب سفيان واشتد هربه حىت نذر اخلليفة أن من ظفر به فله عشرة آالف درهم فجعل 
كان _ كنا يف مسجد اخلَيفي ومنادي السلطان ينادي ( : الناس كما يقول أبو امحد الزبريي

ومنادي السلطان ينادي من ظفر بسفيان فله _  ،هو مع سفيان يعين يف مسجد اخلَيفي
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 هاربا حىت خرج من الكوفة إىل البصرة  وخرج من البصرة فخرج سفيان.)عشرة آالف 
إىل اليمن ، خرج إىل البصرة وكان حارساً على بستان ، فمر به رجالن فطلبا منه مترا ، 
: ( فاملهم جلس سفيان مع هذين و جلسا يتكلمان فقال أحدمها لسفيان على سبيل املنادمة

، طبعا سفيان كويف و هو اآلن يف البصرة و  )أيهما أحلى رطب الكوفة أم رطب البصرة
 :فقال له الرجل،يعمل حارسا على بستان ، كل هذا ليهرب من اخلليفة حىت ال يظفر به

، وهو طبعا  ) أما رطب البصرة فما ذقتها( : فقالرطب الكوفة أحلى أم رطب البصرة  ؟ 
ن الكالب يأكلون ما أكذبه إ: ( ارس على بستان يف البصرةفقال هذا الرجل لصاحبه

.                                                                                                     أي لكثرة الرطب ، فكيف مل يذقها ؟ )  ،الرطب يف البصرة
 هذا :قالأحلف لك هذا سفيان الثوري ، أي إمنا عرفه من ورعه : فقال الرجل لصاحبه

ري هلم بنا إىل اخلليفة لنظفر بالعشرة آالف ، مسع سفيان هذا فترك البستان سفيان الثو
واشتد هاربا وال يزال هاربا حىت وصل إىل اليمن ، فلما وصل إىل اليمن كان يتلفت خائف  

يتلفت فالناس أو الشرطة ظنوا أنه لص من كثرة تلَفته فقبضوا عليه وأخذوه إىل الوايل 
فاملهم عندما دخل سفيان .ا أحد األجواد الكبار و هو معن بن زائدة آنذاك وكان الوايل هذ
امسي عبد اهللا بن عبد الرمحن وهو صادق عبد اهللا : ما امسك ؟ قال: على معن بن زائدة قال

بن عبد الرمحن ، أي أنت إذا قلت أنا امسي عبد اهللا بن آدم ، حسنا ، آدم أبونا مجيعا ، فهو 
اخرجوا : هللا بن عبد الرمحن ، فمعن بن زائدة قال للجماعة اليت معه عبد ا:قال،  مل يكذب

نشدتك اهللا ملا انتسبت ؟ أي ماذا ؟ انسب نفسك ، من أنت : ، فلما خرجوا وخال به قال
أنت طلبة : نعم ، قال:  ؟ قال أنت بن سعيد ابن مسروق الثوري:، قال أنا سفيان :قال. ؟ 

عنك ، وطبعا هذا وايل من الوالة املفروض أول ما يقبض اخلليفة ؟ أي أنت اخلليفة يبحث 
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خذ أي طريق شئت فو اهللا لو : ولكنه قال له معن بن زائدة قال له. عليه ميسك به ويرحله 
  .    - رمحه اهللا-كنت حتت قدمي ما رفعتها ، ومضى سفيان الثوري

ليفة كـان جالـسا     يف يوم من األيام كان اخل     :السبب يف هروب سفيان الثوري من اخلليفة      
ملاذا يهرب منا أبو عبد اهللا ؟ فعرف        : وكان معه جمموعة من الناس وجاء ذكر سفيان ، فقال         

قل أليب عبد اهللا يأيت     : أنه يوجد أحد من اجللوس من أصحاب سفيان ، فحملَّه رسالة ، قال            
: يانوليحكم يف الناس بالكتاب والسنة ، ال أريد أكثر من ذلك ، فجاء الرجل فقال لـسف                

ملاذا تشتد هاربا من اخلليفة ؟ و هو يقول كذا ، وكذا أي اقض يف الناس بالكتاب والـسنة              
أنا ال أخشى اهانتهم ولكن أخشى معـروفهم        ( : قال_ أي يا مغفل  _ يا ناعس ،     :فقال له ،

هذا هو الذي جعل سفيان الثوري يشتد ويترك الكوفة بل يشتد           ،  )فال أرى منكرهم منكرا     
كل مكان ، كان خيشى إكرامهم ، ملاذا ؟ ألن اإلحسان يكسر املرء ويقضي علـى                هاربا يف   

 مثلًا حممـد بـن عبـد    :بن أيب ذئب اعتراضه ، ال يستطيع أن يقول هذا منكر وهذا منكر           
الرمحن بن أيب ذئب كان من أئمة املدينة ، وهو من أقران مالك ، وكان مالك قريبـا مـن                    

 كان قريبا ، بن أيب ذئب لبعده عن األمراء كـان قوالًـا              السلطان ، خبالف بن أيب ذئب ما      
بن أيب ذئب   : باحلق لدرجة أن اإلمام أمحد بن حنبل عندما سئل عن مالك وبن أيب ذئب قال              

أقول باحلق من مالك ، أقول باحلق من مالك  أي إنه جيهر بكلمة احلق ، ألنه ليس مكسورا                   
ن وبسبب األعطيات وهذا الكالم ، اإلنـسان  ، ليس مكسورا بسبب ماذا ؟ بسبب اإلحسا 

هذا يقضي تقريبا على اعتراضه وجيعل عباراته دائما لينة ، بل قد يتكلم بكالم بعيـد عـن                  
  . حمل احلوار و ذلك كله بسبب ماذا ؟ بسبب اإلحسان 
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اتق اهللا فإنك ما جئت إىل هنـا        :  (  كان يدخل على أيب جعفر املنصور ويقول       :بن أيب ذئب  
  ).بسيوف املهاجرين واألنصار وأبنائهم ميوتون جوعا على بابكإال 

 وأبو جعفر أبو جعفر ، أبو جعفر كان رجلًا شديدا جدا ومـع          :يقول اإلمام امحد ابن حنبل     
  .  ذلك يقول له بن أيب ذئب مثل هذا الكالم 

 كان خيـشى    فيصبح إذاً الفيصل يف املسألة من     :الفيصل يف القرب من األمراء أو البعد عنهم       
على نفسه أنه إذا اقترب ال يستطيع أن يقول احلق فالبعد يف حقه هو الواجب  وأمـا مـن                    
كان آمنا ال يؤثر فيه مثل هذا فقربه أيضا مشروع ، بل قد جيب ، السيما إذا علمنا كمـا                    

فهـذه  .قلت يف مقدمة الكالم أن، اإلمام العادل كرأس العني إذا تكدرت تكَدرت السواقي   
 حمنة سفيان الثوري لدرجة أنه ظل فترةً طويلةً هاربا وكَلَمه األوزاعي يف مثـل هـذا          كانت

يعين األوزاعي ظل حياور سـفيان      )إنك تضاهي أهل البدع مبثل هذا حىت لَينه ،        : ( وقال له 
الثوري حىت لًين رأي سفيان يف املسألة ، ويف أواخر حياة سفيان لقي األمري ، لقي األمري ومل                  

  . بعد ذلك قليال حىت مات - رمحة اهللا عليه -يلبث سفيان

نسأَل الَلَه تبارك وتعالَى أَن يلْطُف بِنا وبِكُم وأَسأَل الْلَّه جل ثَناؤه أَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميلٍ       وما انتفَعتم بِه منِّي زاداً إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتاداً           

كَفيل وهو حسبنا ونِعم الْوكيل ، وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمـد للَّـه      
  .رب الْعالَمين

  ،رحمه الْلَّهانتهي الْجزء الرابع من ترجمة سفْيان الْثَّورِي 
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 ترمجة حيي بن سعيد القطان) ١٧( النبالء 

واحلقيقة حييي بن سعيد القطان ، إمام كبري جليل القدر جداً ، وله ترمجة حافلـة ، وكـان                   
فأنا اذكـر كـالم     ، لماً وزهداً وديانة ، وهو كلمة إمجاع من أهل العلم         أحد املعدودين ، ع   

أهل العلم فيه ، وأقف عند بعض النكات التربوية أو بعض كالمه اجلميل ونستخلص منـه                
  .بعض الفوائد والعرب 

  : كالم أهل العلم يف حيي بن  سعيد القطان

  .ما رأيت بعيين مثل حيىي القطان  : قال اإلمام أمحد

 من أقران حيىي وأنت تعرف األقران يكون أحيانا بينهم تنـافس يهـضم      – ل ابن مهدي  وقا
  .ال ترى بعينيك مثل حيىي القطان :  قال  عبد الرمحن بن مهدي –بعضهم حق بعض 

يا عبـد الـرمحن جـئين       : ملا قدم الثوري البصرة قال       : وقال أيضا عبد الرمحن بن مهدي     
س سويا ، ونستذكر ما عندنا من الروايات ، أو ما عنـدنا             بإنسان أذاكره ، املذاكرة إن جنل     

من العلم ، نطرح قضية من القضايا ، ماذا عندك فيها؟ عندي كذا وكذا ، وانا عندي كذا                  
  .وكذا ، وهذا خطأ وهذا صح بدليل كذا وكذا 

 ، ودائما ترى أهل العلم يكون بينهم هذه املذاكرة ، ليس املنـاظرة             :فحياة العلم املذاكرة  
  ، اليت جتعل الكل خيرج غضبان من اآلخر ، ولكن القصد إثارة الفوائد
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كان الزهري رمحه اهللا يأيت من عند سيعد بن املسيب أو من عند أيب سلمة بن عبد الـرمحن                   
يأيت يوقظها من النوم ، يأيت يف       ،أو من عند عروة ابن الزبري، يكتب عنهم األحاديث الكثرية           

حدثين سعيد حدثين أبو سلمة  حدثين عروة حدثين عبيد          : هلا  نصف الليل ويوقظها ويقول     
إمنا أردت أن أذاكر    : يقول  ! يا سيدي مايل ولسعيد؟   : فاجلارية نائمة تقول له     ،اهللا بن عتبة    
 إذن املذاكرة كانت من دأب أهـل        ،)حياة العلم املذاكرة ، وآفته النسيان     : (العلم مث قال    

جـئين بإنـسان أذاكـره      : رمحن املهدي عندما جاء البصرة      العلم قدمياً قال الثوري لعبد ال     
سفيان الثوري كويف ، نقل البصرة بسبب حادثة كبرية جداً سنذكرها يف ترمجة سفيان ألين               ،

: جئين بإنسان أذاكـره ، قـال        : قال،حيىي القطان يروي هذا احلديث عن سفيان الثوري         
قلت لك جئين بإنسان فجئتين     :  قال فجئته بيحىي بن سعيد فذاكره ، فلما خرج من عنده ،          

يريد أنه ره من قوة حفظه وكثرة حمفوظة ، وكان حيىي بن سعيد القطان متميـزاً                ، بشيطان
 هذا لقب ألحد شيوخ البخاري حممد بـن  -وقال بندار،ذا كما سنذكره إن شاء اهللا تعاىل      

  .بشار وبندار هذا امليزان الذي مجع علم أهل بلده 

اختلفت إىل حيىي بن سعيد أكثر من عشرين سنة، ما أظنه عصى اهللا قـط ، مل                 (  :قال بندار 
  )يكن من الدنيا يف شيء 

كنت إذا نظرت إىل حيىي القطان ظننت أنه ال حيسن شيئا ، بزي التجار ،                (:وقال ابن عمار    
  .)فإذا تكلم أنصت له الفقهاء

 هندام ، كانت مالبسه متسخة      يريد أن حيىي القطان كانت له بزة رثة ، أي مل يكن صاحب            
أو مقطعة أي ال يظهر عليه أنه من رفعاء الناس ، ميكن أن يدخل يف قوله صـلى اهللا عليـه                     
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رب أشعث أغرب ذي طمرين ال يؤبه له مدفوع باألبواب لـو أقـسم علـى اهللا           «: وسلم  
  » ألبره

بلد من بلدان العـراق ،  الشافعي رمحه اهللا ملا دخل العراق : واإلنسان ال يقاس أبدا مبلبوسه      
وكان الشافعي ، ومل يكن معروفا يف هذا البلد ، ولكن ظن الشافعي أن أحـدا سيـضيفه ،                

  :وكان غريبا عن البلد ، ، فلما صلوا العصر ، انصرفوا وتركوه فقال كمعزي نفسه 

 كان الفلس منهن أكثر  علي ثياب لو يباع مجيعها           

  نفوس الورى كانت أجلَّ وأكرب بعضها      وفيهن نفس لو يقاس ب

قيل يف هذا املعىن األعمش ، لعلكم تذكرون األعمش ، سليماننب مهران األعمـش كـان                
أيضا ال يظهر له بزة ، وليس له هيئة ، ولكن إذا حدث كأمنا خيرج الدر من بني أسنانه وإمنا                    

، ) كنت بقاال الستقذرمتوين  لو  : ( لقلب باألعمش أي لعمش يف وجهه حىت أنه كان يقول           
  .لكن رفعه اهللا سبحانه وتعاىل بالعلم

، هذا هـو وزن اإلنـسان ، ولـيس    :وإمنا املوهبة يف حقيقة األمر إمنا هو يف موهبة النفس         
تصور مثال امرأة كل مواهبها أا مجيلة فقط ، وليس هلـا إطالقـا         : مثالمالبسه وال شكله    

بعـض املمـثالت    ،أة مجاهلا تساوي صفر حىت عند نفسها        حسنة إال هذه ، أول ما تفقد املر       
الاليت كانت عندهن أيضا نفس املوهبة ، ال متلتك إال شكال ، ملـا أصـيبت باالكتئـاب                  
وأخذت أدوية االكتئاب ، تنظر لشكلها أصبحت مثل الكرة املنفوخة  دخلت يف االكتئاب              

تفع على بنات جنـسها فقدتـه ، مل         ألن الشيء الوحيد اليت كانت تدلُ به ، وتعتقد أا تر          
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يكن عندها من مجال النفس ما يصربها على لئواء احلياة فدخلت دور االكتئاب املعروف ،                
كذلك رجـل مـن     ،وأغلى عالج عالج االكتئاب، وأسوأ عالج أيضا هو عالج االكتئاب         

  .الرجال ، ال يرى له موهبة إال طوله وعرضه ، إذا فقد صحته  فقد ثقته بنفسه ،

فإياك أن تقيس الناس مبظاهرهم ، ال مثل ما قلت لك            : إمنا يقاس املرء بالقوة املستكنة فيه      
قبل ذلك ، أنت عندما يكون معك مائة ألف وال حىت مليون ، حتملهم يف كيس بالسـتيك                  
مثنه نصف جنيه أو جنيه مثال ، أو حقيبة تكون بثالثني أربعني جنيه وحتمل فيها ثالثة أربعـة                  

حيىي القطان إذا نظرت إليه احتقرته ولكـن إذا تكلـم   . تقس الناس إال مبواهبهم      فال،مليون
  كان ينصت له الفقهاء

كنت عند حيىي القطان ، فقرأ رجل سورة الدخان فصعق حيىي وغشي             : قال علي بن أملديين   
لو قدر أحد أن يدفع هذا عن نفـسه لدفعـه           :  (عليه ، قال أمحد بن حنبل معلقا على هذا          

  .) القطان حيىي

يشري إىل الصعق الذي استجد يف عباد البصرة ، كان الواحد منهم إذا مسع القرآن صـعق ،        
كان يغشى عليه لرقة قلوم وما كانوا يتحملون ، وطبعا هذه حالة ليـست هـي حالـة                  
الكمال ، بل حالة الكمال أن يظل املرء مستمسكا إذا مسع القرآن يقشعر جلـده مث يلـني                  

مثلما كان الصحابة رضي اهللا عنهم يفعلون ، كانت عائشة رضـي اهللا عنـها       ،جلده وقلبه   
يعين اإلنسان يسمع القـرآن  »  إن القرآن أكرم من أن  ترتف عليه قلوب الرجال         «:تقول

ال يغمى عليه ، عندما يسمع القرآن حيىي به ، الصحابة كانوا كذلك ، وهذا معـىن كـالم          
  .عائشة رضي اهللا عنها
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، ينكر هذا الذي جيري ويظن أن بعـضه أو   :عيد بن املسيب إمام أهل املدينة  ولذلك كان س  
فليأتين واحد من هؤالء ، وليقعد على جدار ويقرأ عليـه           : ( أن أكثره مفتعل ، فكان يقول     
يريد أن يقول أن كثري من هؤالء الذين يصرخون صراخا أو           )القرآن فإن سقط فهو صادق      

  .عونيغشى عليهم أن أكثر هؤالء يتصن

لو قدر إنسان على دفع مثل هذا عن نفسه أي          :  (اإلمام أمحد بن حنبل رمحة اهللا عليه يقول       
يشري أن حيىي القطان ليس ممـن يفتعـل         )دفع الصعق عن نفسه لكان حيىي بن سعيد القطان        

ذلك ، لكن كما قلت كثرت العبادة يف البصرة ورقت قلوم فما كانوا يتحملون قـراءة                
  .القرآن

، كان إذا مسع آية عذاب يغـشى عليـه          : الفضيل بن عياض كان من هذا الضرب       علي بن 
حىت كانت امرأة الفضيل حتثه على أال يقرأ بآيات العذاب وعلي يصلي خلفه، ملـاذا ؟ ألن                 
علي ال يتحمل ، فذات مرة تقدم الفضيل ليصلي ، فناظر فلم جيد علياً، فقرأ ، حىت وصـل          

فغشي على   ) إن عذاب ربك لواقع   ( شعر بذلك فقرأ    علي ووقف يف الصف والفضيل ال ي      
وطبعا لنا وقفة إن شـاء اهللا       ،كما قلت كان كثري منهم ال يتحمل مثل هذا          ،علي ثالثة أيام  

   وقدرΥتبارك وتعاىل مع هذا املعىن يف املرة القادمة إن شاء اهللا 

       لَّما عا بِمنفَعنالَى أَن يعتك واربأَل الَّلَه تـه لَكُـم            أَسا قُلْتل معجأَن يا وهِلْنا جا منمّلعأَن يا ون
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

لَى نك عاربلَّم وسلَّى الْلَّه وصل ويكم الْونِعنويالَمب الْعلَّه رد لمالْحد وّمحا مبِيِّن  

  انتهي الدرس السابع عشر
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  تابع ترمجة سليمان بن مهران األعمش اجلزء الثاين

كان من النساك حمافظـاً علـى       : (الكان إذا ذكر األعمش ق     :يقول حيىي بن سعيد القطان    
الصالة يف مجاعة وعلى الصف األول وهو عالَّمة اإلسالم ، وكان حيىي يلتمس احلائط حـىت     

وهذه بركة مالزمة املشايخ ، يعين حيىي بن سعيد القطـان الـذي             ،) يقوم يف الصف األول   
  ذلك يروي هذا الكالم كان يلتمس اجلدار حىت يقوم يف الصف األول أعانه على 

  .أنه كان يتعبد مبا يرويه: أوالً

 أن شيخه األعمش كان حمافظاً على الصالة يف الصف األول، ناسك عابد ما كـانوا                :ثانياً
  .يفوتون شيئاً من الفضائل

فإدراك الصف األول فضيلة ، وليس بواجب وكان الـنيب          :حكم الصالة يف الصف ال؟أول    
إال فرجة واحدة يف الصف األول أن يستهما        إذا دخال املسجد فلم جيدا      ، حيض املسلمني   

، ال ايثـار يف     » فإن مل جيدا إال أن يستهما عليـه السـتهما          «:  يقول    ألن النيب   ، عليه
وقـد رأى رجـاالً     :  كما يف حديث أيب سعيد عند مسلم ، قال          القربات حىت أن النيب     

األول حـىت   ال يزال أقوام يتـأخرون عـن الـصف    «: يتأخرون عن الصف األول ، قال  
فيحىي بن سعيد القطان كان يلتمس اجلدار وهو يريـد أن يقـوم يف              ،» يؤخرهم اهللا تعاىل  

جاء رقبة  ( – أبو عوانة امسه وضاح بن عبد اهللا اليشكري          –الصف األول ،يقول أبو عوانة      
أما واهللا مـا    : وهو ابن مثقلة إىل األعمش فسأله عن شيء فكلح يف وجهه ، فقال له رقبة                
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لدائم القطوب سريع املالل، مستخف حبق الزوار، ولكأمنا تـصعف اخلـردل إذا             علمتك  
  )سئلت احلكمة 

ال يكاد يشبع مة طالب العلم ،بل كـان          : األعمش كان شديداً ، وكان عسراً يف الرواية       
  له تصرفات ضد الطلبة كما حكاه اخلطيب البغدادي يف كتاب شرف أصحاب احلديث

رأة ،تعلموا من كالم من سبقهم مثل جماهد مثالً،قـال جماهـد           طلبة احلديث كان عندهم ج    
فيما رواه البخاري معلقاً يف صحيحه ووصله أبو نعيم يف كتاب احللية بسند صحيح عنـه ،   

 الذي عنده حياء وليس احلياء الشرعي ، فلنقـل          »  ال يتعلم اثنان،مستحي، ومتكرب    «: قال
 خجل يسأل فيظهر أمـام النـاس مبظهـر          الذي عنده ضعف ،  خيجل هذا ال يتعلم ، ألنه          

فكان الواحد منهم رمبا    ،واملتكرب ، هذا يظل جاهل أيضاً       ،اجلاهل غري الفاهم ، فيظل جاهالً     
تعمد أن يكون صفيق الوجه حىت حيتمل سوء خلق الشيخ يريد العلم الذي عنـده فمـاذا                 

اللتـه ، فكـانوا     لثقته وجل ،فاألعمش فاكهة احملدثني ، يبحثوا عن حديث األعمش         !يفعل؟
فكلما يسمع دبـة رجـل      ،كان عنده كلب من كلب الغنم ،فوراً      ، يذهبون ويثقلون عليه    

شـعبة ، واحلجـاج ،      : فمثل تالميذ األعمش  ،احملدثني يقربون من البيت خيرج هلم الكلب      
أناس لـو الواحـد     ،سفيان الثوري ، زهري بن معاوية ، وكيع بن اجلراح ، حفص بن غياث             

واحد من هؤالء الـذين   ، ، فبصق بصقة ، فلحسها أهل البلد لصاروا علماء         منهم دخل بلداً  
أمساءهم ال يعرفهم أحد إال أهل التخصص الذين يشتغلون باإلسناد خصوصاً ، وال يعرفهم              

فـانظر عنـدما شـعبة      ،الفقهاء وال اللغويون وال املفسرون فال يعرفهم غري احملدثون فقط         
من مث يدخل الدار مرة أخرى ، ويعـودون مـرة           و!وسفيان الثوري يركضون أمام كلب      
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ظلت هذه املسألة فترة من الفترات حىت يوم من األيام بـدأوا            ،أخرى وخيرج عليهم الكلب   
فطرقوا الباب ، فتحوا الباب ، دخلـوا        ،يقتربون من دار األعمش حبذر ، والكلب مل خيرج        

مـات الـذي    : حممد ؟ قال  ما يبكيك يا أبا     : فقالوا  ،على األعمش ، فعندما ما رآهم بكى        
وهو الكلب، طبعاً األعمش ال يقصد املنكـر مسـاع          ،كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر       

احلديث حىت يفهم الكالم  علي الوجه الصحيح ، ألن هناك بعض الناس بكل أسف أخذوا                
إن هذا احلديث ليصدكم عن     : كالم األعمش وشعبة عندما كان طلبة احلديث ، كان يقول         

: اهللا وعن الصالة فهل أنتم منتهون ؟هذا شعبة الذي يقول هذا الكـالم ، فيقولـون                 ذكر  
حىت انظر شعبة ماذا يقول يف احملدثني الذين ضيعوا أعمارهم يف حدثنا وأخربنـا ومل يكـن                 

فأنت أيها املتكلم لو كنت فقيهاً ومل يكن عندك األدلة اليت مجعها هؤالء لـك ،  ،عندهم فقه  
وإال ما عمل شعبة    ،فمقصود األعمش بالكالم آخر متاماً ، غري ما يبدوا        !؟فبماذا كنت ستفيت  

إال أن يكون حمدثاً ،فال يتصور أن يأيت شعبة ويقول أن هذا احلديث يصدكم عن ذكـر اهللا                  
 ؟ ولكن أنكر شعبة على بعضهم أن يتتبع العايل والنازل            أليس حديث النيب    ،وعن الصالة 

 الغريبة ، وقد يبيع الدار واحلمار ويترك إمرأته ويتـرك أوالده  يف احلديث، أن يتتبع الغرائب   
لريحل إىل بلد من البلدان ويأيت بإسناد منكر لكنه غريب يستعني بـه يف املنـاظرة ومثـل                  

، فكان شعبة ينكر على أن ينفق عليه الليايل الطويلة وهو يعلم أن هذا اإلسناد ضعيف              ،ذلك
يل أو القربات أو الصالة والنوافل وهذا الكـالم ،          ويقول لو عملت بالصحيح أو بقيام الل      

ولكن لكل وجهة هو موليها ، فاإلسناد مثل ذلك ميكـن     ،لكان أحسن لك من هذا اإلسناد       
فلوال أن هؤالء تعبوا وطـافوا البلـدان        ،يفك إشكال ال أستطيع أن أأيت به إال ذا اإلسناد         
فاألعمش عنـدما يقـول     ،صالة والسالم كلها ما كان بني يدي الفقهاء حديثاً للنيب عليه ال         
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مات الذي كان يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ، فأخذه هذا املشغب وحاول أن يـشغب                
كذلك من شدته على الطلبة ، األعمش كان أعمـى رمحـه اهللا ،   ،على أهل احلديث بذلك   

ال وأنا أقول أعمى ولكين وددت أن أقول كان بصرياً ، فأخشى أن تكون كلمـة بـصرياً                  
لكنه كان أعمى ، ولكن سأعرب عنه بالبصري كما ورد يف بعض أحاديـث رسـول اهللا      ،تفهم
   فكان من شدته على الطلبة أن جاءه رجل غريب 

يا أبا حممد ، حديث كذا وكذا ما إسناده ، فاألعمش ال يريد أن حيدث ال إسـناد                 : فقال له 
 به مبنت ، كالم يعين ، لكي يقول         فيحتالون عليه لكي يأخذوا منه أي أحاديث فيأيت       ،وال منت 

ولكن هذه كانت ال تنطلي على األعمش ، وكان شديداً          ،له األعمش حدثنا فالن عن فالن     
: يا أبا حممد حديث كذا وكذا ما إسناده ؟فأخذ حبلقه ولصقه باحلائط وقـال             : فقال،وعسراً

  اك مشكلة أخرىفال يستطيع أن يتكلم وال يراجعه ، ألنه لو راجعه سيكون هن،هذا إسناده

فأخذه أحد الطلبـة  ، ويف مرة من املرات كما ذكر اخلطيب وغريه ، كان األعمش يف جنازة  
وبعدما أوا اجلنازة وهـم يف طريـق العـودة ،           ،يا أبا حممد أصطحبك   : من ذراعه ، وقال   

وحيث أن األعمش كان بصرياً ، فهذا التلميذ املاكر ، أخذ األعمش وظل ينحرف به ببطء                
: أي أبا حممد أتدري أين أنت؟قال لـه       : فقال له ،ب به إىل مكان بعيد جداً عن البلد       حىت ذه 
واهللا ال أردك البلـد حـىت   ،أنت يف جبانة كذا وكذا ، جبانة بعيدة متاماً عن البلد        : ال ، قال  

فانظر إىل الذي ال يريد أن حيدث وقال ما إسناده وألصقه يف اجلـدار ،      ، متأل ألواحي حديثاً    
هذا إسناده ، هذا أتى بكشكول مائة ورقة وقال له لن تذهب إىل البلد حىت متأل يل                 وقال له   

حـدثنا فـالن وحـدثنا فـالن ومـأل لـه            : فجعل األعمـش يقـول      !هذا الكشكول 
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واألعمش ال يستطيع أن يذهب إىل البلد وحده فيحتاج إىل قائد ،ظل ميـشي بـه                ،األلواح
عندماوصلوا إىل البلد ، ـدوء ،       ،التلميذاألعمش متغيظ عليه ويغلي من داخله على هذا         

أعطى التلميذ هذه األلواح الحد أصحابه وهو يعرف األعمش ماذا سيفعل به عندما يـصل              
وصلت إىل باب الدار يا أبا حممـد ، فأمـسك بـه              : فعندما  وصل الدار ، قال     ، إىل الدار 

كل ما حدثتك   : قال،مدقد ذهبت األلواح يا أبا حم     : خذوا األلواح من الفاسق، فقال    : وقال
يا أبا حممد أنت أعلم     : قال،كل ما حدثتك كذب   : كذب ، فهو ال يريده أن ينتفع به ، فقال         

عسر األعمش يف التحديث ، كان له هدف ، قال لبعض تالمذته كعبـد    ،باهللا من أن تكذب   
فعندما ترى وجهه وترى لبـسه ، تـستقذره         ،لو كنت بقاالً الستقذرمتوين   : اهللا بن إدريس  

إمنا رفع األعمش بالعلم ، والذي جعل األعمـش كالفاكهـة           ،تأنف أن تأخذ األكل منه      و
كم من ضعيف متـضعف     ،والدنيا كلها تذهب تطرح نفسها حتت قدمي األعمش هو العلم         

  .أعزه اهللا بالعلم

جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم        أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما            
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

مالْحد وّمحا مبِيِّنلَى نك عاربلَّم وسلَّى الْلَّه وصل ويكم الْونِعنويالَمب الْعلَّه رد ل  

  

        انتهي التاسع عشر
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  اجلزء الثالث من ترمجة سليمان بن مهران األعمش) ٢٠(النبالء 

ضاً ذاكراً عن األعمـش      يقول أبو خالد األمحر أي    :ابراهيم النخعي وحمبة السالمة للمسلمني    
أن األعمش لقي إبراهيم    : يقول،وكان األعمش صاحب دعابة ، وصاحب تعليقات ساخرة         

النخعي يف الطريق ، وهوأحد مشايخ األعمش ، واألعمش، يف وجهه عمش، مل يكن مجيـل                
الصورة ، وإبراهيم النخعي كان أعور فكانوا يسريان مع بعضهما ، فقال إبراهيم لألعمش              

أعمش وأعور يـسريان  : إليك عين ، أي اذهب من طريق وأنا من طريق آخر ، قال         : امازح
بـل منـشي معـا      : فقال له األعمش  ،مدعاة لسخرية الناس    ، جبوار بعضهما وسيكونونان  
فانظر كالم إبراهيم النخعي حتتـه معـىن        ،بل نفترق ويسلمون  : ويأمثون، فقال له إبراهيم     

  . سلمني ، ال يريد أن يوقع مسلماً يف خطأ كبري، أال وهو حمبة السالمة للم

كم من حب أصبهاين كـسرت علـى        : (  أال متوت فنحدث عنك؟فقال هلم     :قيل لألعمش 
  ) رأسه كيزان كثرية

كان يتمىن أن ميوت احملدث،حىت يفشي أحاديثه ، وال يصل          ، أحياناً بعض املشتغلني باحلديث   
و أن عاملًا من العلماء وأنا يل خصوصية ـذا          الناس إىل حديث احملدث إال من خالله هو ،فل        

العامل ، فمات  هذا العامل ، فهناك رواة كثريون مل يدركوا هذا العامل ومل يروه ، فلـو أرادوا                    
  أحياناً احملدث يتمىن أن ميوت شيخه ليكون بوابته ،أن حيدثوا بأحاديث هذا العامل سيأتون يل 

عنك فنكون حنن البوابة لك فنحـدث فيـك         فيقول أحدهم لألعمش ، أال متوت فنحدث        
كم من حب أصبهاين كسرت علـى رأسـه         : ( فقال له   ،بدالً من أن يأتوا إليك فيأتون يل      

  : هو الزير الفخار الذي يوضع فيه ماء يريد أن يقول:احلُب ) كيزان كثرية
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ا من الدهر           وك و كم من سقيمٍ عاش     وكووكم من صحيحٍ مات من غري علةحين   

  كم من شباب ماتوا يف حيايت ، ومل يستمتع أن أموت يف حياته حىت يروي عين : يقول له 

أعطيت امرأة األعمـش مخـاراً       : قال)امسه وضاح بن عبد اهللا اليشكري     : ( قال أبو عوانة    
جـاء  فأبوا عوانة إختذ مجيالً عند إمرأة األعمش و   ،فكنت إذا جئت أخذت بيده فأخرجته إيل      

هلا باخلمار فكلما يأيت أبو عوانة على الباب تأخذ األعمش وخترجه من يديه إىل أيب عوانـة                 
إن : أتقضيها يل؟ قال لـه    : وما هي؟قال : يل إليك حاجة ، قال    : فأبوا عوانة يقول لألعمش   

يريد أن يأخـذ منـه العهـد يف األول أن           ،ال أفعل : قال،أمل علي : قال،قليب ليس يف يدي     
: أتقضيها يل أعطين وعد أن الذي أطلبه ستنفذه يل، قال لـه             : جته ، فيقول له     يقضي له حا  

إن قليب ليس بيدي ، أي ال أستطيع أن أعدك بشيء ، فقل يل املوضوع فـإن قبلـه قلـيب          
  .ال أفعل: فقال له ،أمل علي بعض أحاديثك: فعلت ، فقال له 

للطالب واألنفع له أن حيرمه ممـا  وكما أشرت يف املرة املاضية أن الشيخ قد يرى من األدب      
  .أهل اليقظة من الطالب ال يتضجرون من ذلك ،يريد

يا بين إذهب فاشتري لنا حبالً للغـسيل ،         : قال له األعمش  ،:كان لألعمش ولد مغفل     :قيل
يف : يف عرض كـم ؟ قـال      : يف طول عشرة أذرع ، قال       : قال يا أبت ، يف طول كم؟قال        

  .عرض مصيبيت فيك 

أيضاً بسبب فقر األعمـش  : يقول عيسى بن يونس  : ثمني يكون عادة حتت التراب    اجلوهر ال 
وأنه كان يرتدي مالبس ممزقة فأي واحد ال يعرف هذا اجلوهر الثمني خلف هذه املالبـس                

وكثري كما نقول من اجلواهر الثمينة أو عموماً ، اجلوهر الثمني يكون عـادة حتـت                ، الرثة
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 اإلنسان ، فيقيمه من ثيابه ومن هندامه ويكون خمطئاً يف هـذا             التراب ، فلرمبا نظر املرء إىل     
مثل هذا اجلندي ، وكان شيئاً فخماً  وجد األعمش يرتدي املالبس الرثة وجيلـس               ،التقييم

اجلندي يريد أن يعرب الضفة الثانية من النهر ، فكـانوا يـؤجرون            ، على ضفة ر من األار    
بينما األعمـش جالـساً     (فيقول عيسى بن يونس     ،نيةأناس حيملوهم ويعربون م الضفة الثا     

قم فامحلين إىل الشاطيء اآلخر ، وركب       : على شاطيء ر ، إذ مر به أحد األجناد فقال له            
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني ،          : على أكتاف األعمش فما أن  ركب فقال       

،هذا جندي  ،  لكن قذفه يف وسط النهر       فاغتاظ األعمش كثرياً ، مل يعلق ومل يرد ، محله فعالً          
من األجناد ال يعرف من هذا الذي جيلس على شاطيء النهر إنه اجلوهر الثمني سليمان بـن                

وكما قلت لك ، كثرياً ما املالبس ال تعرب عن صاحبها فال تغتـر ، كـالم               ،مهران األعمش 
مرين لو أقسم على    رب أشعث أغرب مدفوع باألبواب ذي ط      :  (النيب عليه الصالة والسالم     

  )اهللا ألبره

جـاء  (: أخو يعلى بن عبيد وكالمها كان يروي عن األعمش        : قال حممد بن عبيد الطنافسي    
رجل كبري نبيل كبري اللحية إىل األعمش ،فسأله مسألة خفيفة يف الصالة ، فالتفـت إلينـا                 

  )لة الصبيانانظروا إىل حليته حتتمل أربعة آالف حديث مث إنه يسألين مسأ: األعمش وقال

يف يوم بارد وهو مرتديا فروة اخلـروف         ،خرج علينا األعمش يوماً   : ويقول عيسى بن يونس   
الصوف من اخلارج واجللد املدبوغ من الـداخل علـى       ،ويلبسها كما تكون علي اخلروف      

هـل أنـت   ،انصح الكبش: فقال له ،يا أبا حممد لو قلبتها    : جسد األعمش ،فقال له أحدهم    
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من الكبش ، فالكبش يلبسها هكذا ، صوف الكبش يف اخلارج وجلـده يف              أنصح أو أعلم    
  !الداخل فأنا سأكون أعلم من الكبش 

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
   يصن الْمسا إِلَى حادا        زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَي

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس العشرين

  
  ترمجة سلمة بن دينار  اجلزء األول) ٢١( النبالء

اإلمام الزاهد القدوة العلم الكبري األعـرج صـاحب املـواعظ            :أبو حازم سلمة بن دينار    
ب كالمـه   والكالم الذي يشبه كالم األنبياء ، وأنا أحب سلمة بن دينار من قـدمي بـسب               

عقدت عليه اخلناصر أبو سلمة ، وقد انتقيت لكم بعض كالمـه           .الرصني وثناء اجلمع عليه     
الذي أعجبين  كالم كثري ، والكالم لو أحببنا أن جنمعه كالم أبو سلمة جلاء يف جميليد صغري                  
ولو أردنا أن نشرحه لتجاوز جملدات ، وأنا سأذكر بعض كالمه وأعلق على بعض الكـالم                

 (:يقًا ليس مسهبا  إمنا هو تعليق مبا متس إليه احلاجة  أنظر ماذا يقول أبو سـلمة يقـول                   تعل
صار صعباً  وأمر الدنيا صـعب ، قيـل لـه             أي أن أمر الدين   ) اشتدت مؤنة الدين والدنيا   

أما الدين فال جتد عليه أعوانا وأما الدنيا فال متد يـدك               ( :وكيف ذلك يا أبا حازم ؟ قال      
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وهذا كالم نفيس كله مأخوذ من الـسنة        ) منها إال وجدت فاجرا قد سبقك إليه        إىل شيء   
  .النبوية 

أن تقدر الطبقة اليت كان يعيش فيها أبو حازم ، أبو حازم ولد يف زمان                مؤنة الدين وأنا أريد   
ابنه عبـد العزيـز   :بن عمر وهو مل يسمع من صحايب إال سهل بن سعد ألساعدي  كما قال     

يث عنه قال عبد العزيز ملا سأله حيي الوحاظي هل مسع أبوك من أبو هريـرة       الذي روى احلد  
، فهـو متقـدم يف الطبقـة أدرك         ) من حدثك أن أيب مسع من غري سهل فقد كذب         :  (قال

الصحابة وروى عن كثري من التابعني كسعيد بن املسيب وغريه  كان يف زمان راية اإلسالم                
اشـتدت مؤنـة     ( :مان ، زمان الديانة والفضل يقول     ترفرف على الدنيا ، يقول يف هذا الز       

، وعلل مؤنة الدين بأنه ال جيد على الدين أعوانا ، فكيف إذا رأى ابو حازم                ) الدين والدنيا 
  .زماننا اآلن

ليس للملوك صديق ، وال للحسود راحة والفطن والنظـر يف العواقـب             (:وقال أبو حازم    
، وعبد اهللا بن املبارك ، اإلمام املبارك لـه شـعر   ليس للملوك صديق : يقول)تلقيح العقول   

  :جيد وكان شاعراً فحالً جميداً يف هذا املعىن يقول

ليس للملوك صديق ، وال للحسود راحة ، والنظـر يف العواقـب تلقـيح        ( :قال أبوحازم 
  )ليس للملوك صديق  ( :ثالثة فقرات  كل فقرة سبيكة من الذهب ، يقول،  )العقول

  :ن املبارك اإلمام املبارك له شعر جيد وكان شاعرا فحالً جميدا يف هذا املعين يقولوعبد اهللا ب

  فال يكن لك يف أكنافهم ظـل             إن امللوك بالٌء حيثما حلـوا
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  جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا      ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا

  واــم ذلُ  إن الوقوف على أب    فاستغن باهللا عن دنياهم أبـدا

وأنتم تعرفون قصة الساحر والراهب اليت هي يف صحيح مسلم ملا الغالم كان يربئ األكمه               
هذه  البلدة كان قد عمـي ،   واألبرص ويداوي الناس من سائر األدواء ، كان جليس مللك         

فقد بصره ، فسمع أن الغالم يرجع البصر ويداوي من العلل فأخذ له بعض اهلدايا وذهـب               
وقال له ما ههنا لك أمجع إن أنت شفيتين ، قال الغالم إين ال أشفي أحدا ولكن يـشفي                  إليه  

اهللا تعايل ، فإن أمنت باهللا دعوت اهللا فشفاك ، فجليس امللك ءامن باهللا سبحانه وتعاىل فرد                 
اهللا عليه بصره دخل اجلليس ، كلمة جليس أي من خلَص أصحاب امللك ، فها كان أعمي                 

يده منذ يومني أو معه من يسند عليه ، لكنه دخل على امللك وعينه مفتوحـة    ميسك العكاز ب  
أو لـك  : ريب ، قـال : ويرى ما حوله ، فامللك صديقه يقول له من رد عليك بصرك ؟ قال          

اهللا ريب وربك ، فما زال يعذبه مباشرة ، كلمة وفاء ومشتقات الوفاء غري              : رب غريي قال  
طاملا املسألة أتت للكرسي ومل ينتفع بك صارت مشكلة         موجودة يف قواميس هؤالء امللوك        

، الزال يعذبه ، ويف رواية مسلم أنه شقه باملنشار نصفني حىت وقع شقيه ، كل نصف ذهب                  
فكن على حذر ، وأضف إىل ذلك أن من اقترب خرص ، ال يـستطيع الكـالم                 .إىل ناحية   

ريهم ، وأكل من نعمتهم ، لذلك       يرى املنكر وال يستطيع أن يغريه ، ملاذا ؟ ألنه أكل من خ            
كسرت عينه ، فلم يعد يستطيع الكالم ، كان يف األول يستطيع الكالم يقول هـذا جيـوز         
وهذا ال جيوز وهذا منكر وغري ذلك ، لكنه اآلن ال يستطيع أن يتكلم ائيا ، والعلماء هلـم    

  .ملسألة كالم وأنا فصلت عالقة العلماء باألمراء وذكرت أقوال السلف يف هذه ا
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سيصيبه ضغط دم  تصلب شرايني  ملاذا        ) وال للحسود راحة    ).(ليس للملوك صديق  : (يقول
؟ كل شيء عنده تبدأ بأداة استفهام وتنتهي بعالمة استفهام هذه العصا املعوجة اليت حتتـها                
نقطة ، ملاذا هذا أغىن مين ؟ ملاذا صحته أفضل مين ؟ ملاذا هو يف هذا املنصب وأنا لست فيه                    
؟ ملاذا هو يف وظيفة وأنا من غري وظيفة ؟ ملاذا عنده أوالد وأنا ليس عندي ؟ كـل حاجـة                 
عالمة استفهام  سؤال بال جواب ، فمىت يستريح هذا ، هذا سيصيبه ضـغط دم وتـصلب     

  شرايني ويكتئب وسيموت يف جلده بسبب أنه ال إجابة عن هذه األسئلة كلها 

  ود حلكم ربك شاين إن احلس  ال حتسدن أحدا على نعمائه

ولو أنت إنسان فاضل وتفهم وتقدر هذا التقدير وحتسن ظنك بربك ، هذه الشقوة وهـذه            
احملنة من وجهة نظرك تنقلب إىل نعمة وتتفرغ لربك سبحانه وتعايل وترى ، تقـدر حتفـظ                 

  .قرءان ، تقدر تتدبر يف معاين القرءان 

وال يعود خاسئًا أبدا  البـد أن  : كسريا أبدوكلما خال املرء بنفسه وبذل نفسه لربه ال يعود  
 سيوافيه بكل هـذا الغـل       Υيرجع خبري ، فاإلنسان احلسود ال يستريح أبدا وإذا واىف ربه            

الذي يف قلبه على بين أدم إذ مل جيد جوابا عن سؤال واحد من األسئلة اليت تتراقص أمامـه                   
  .أو تدور يف ذهنه 

أي تكرب رأسـك ودماغـك يفهـم     ) عواقب تلقيح العقولوالنظر يف ال( : يقول أبو سلمة  
ويكون جيد إذا نظرت إىل العواقب ، أي أن كل كالم تقوله ، أنت تـسأل نفـسك مـا                    

  .مردوده  ؟ هل مردوده صحيح أم ال ؟ وطبعا هذا ال يكون إال بشرط 
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ين هـذا  فما مع) لسان العاقل من وراء قلبه ولسان األمحق من أمام قلبه:(كانت العرب تقول  
ميـرر الكـالم   : الكالم ؟ قال العاقل آخر حاجة يعملها يتكلم  فماذا يعمل يف األول ؟ قال        

علي قلبه ويبدأ يتدبر ، اخلري يف سكويت أم يف كالمي ، فإذا فعلت فما هي املـصاحل ومـا                    
املفاسد ، وإذا أحجمت ما هي املصاحل وما هي املفاسد ، يبدأ بتدوير املسألة يف قلبه ، وصل                  
إىل نتيجة بعد تدبر وانعقد قلبه علي فعل شيء فينطق لسانه ، فيقول نعم أو يقول ال يفعـل                   

  .أو ال يفعل وهذا هو تلقيح العقول ، النظر يف العواقب

  قبل أن ينظر يف شيء وقبل أن يتدبر العواقب ينطق ) فلسانه من أمام قلبه( » أما األمحق

ففـي  ) ا هلا وإذا حبستها كنت ملكًا هلـا       إذا تكلمت بالكلمة صرت أسري     : (العرب تقول 
ذات مرة يف مسجد من املساجد بعد خطبة اجلمعة قال واحد يا مجاعة تربعـوا للمـسجد                 
وغري ذلك ، فقام رجل يتظاهر بنفسه فقال هذا ألف جنيه للمسجد ، وضع األلف جنيه يف                 

نا ال أعرف مـا     املسجد ، مث ذهب ألصحابه بعد ذلك بعد أن ذهبت هذه احلرارة ، فقال أ              
الذي جعلين أعمل هذا العمل وضعت األلف جنيه مرة واحدة ، أنا كنت أدخرها منذ كذا                
وكذا وكذا ، وصار يتندم على أنه بادر وأنه تربع باأللف جنيه لريى الناس كلها أنه رجـل     
يتربع وهذا كان يف املاضي وقت كانت األلف جنيه هلا قيمة كبرية  وممكن تكون األلـف                 

هي كل ما ميلك ، فمن أين يأكل أهله وأوالده ؟ وإذا مرض واحد منهم فمن أين يأيت                  جنيه  
فانظر ملا فعل الفعل صار أسريا له ال يـستطيع أن يعـود ثانيـة    .بالدواء ، يذهب ويتسول    

اإلنسان العاقل قبل أن يتكلم أو قبـل أن يفعـل           .ويقول أنا تسرعت ودفعت األلف جنيه       
  .أم ال ، إمنا اإلنسان السفيه هو الذي يتكلم وال ينظر إىل العواقب ينظر يف العواقب أيفعل 
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أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
       ا إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا    زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدم

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  انتهي الدرس احلادي والعشرين

  
  تابع ترمجة سلمة بن دينار اجلزء الثاين) ٢٢(النبالء

ما أحببت أن يكون معك يف اآلخـرة فاتركـه     «يقول يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حامت      
 يقـول .»اليوم، وانظر إىل كل عمل كرهت املوت من أجله فاتركه، مث ال يضرك مىت مـت       

  أي إذا كان موافق حلـظ نفـسك،        »  يكون معك يف اآلخرة فاتركه اليوم      ما أحببت أن  «
 أهل اليقظة هم    .»وانظر إىل كل عمل كرهت املوت ألجله فاتركه، مث ال يضرك مىت مت            «

  . الذين يتبنون مثل هذه املعاين

القيامة غـدا، ال يقـدر أن     : إذا قيل له  ) يقولون يف ترمجته   (-رمحه اهللا -كان محاد بن سلمة     
  .وصل إىل سقف طاقته،. زيد يف عمله شيئًاي

وـذه  . رد الشيخ حفظه اهللا  علي من  سيطر عليه اخلوف مهما عمل فهو حيس بالتقصري               
املناسبة أرد على تساؤالت كثريين ممن يتصلون يب وقد لفهـم اخلـوف، ويقولـون حنـن              

فـأقول  . باطمقصرون ، كل شيء نفعله نراه ال شيء يف النهاية فيحدث هلم نوع من اإلح              
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املطلوب منك أن تفعل أقصى ما يف وسعك وإن كان          . ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها     : هلؤالء
  . قليالً، هذا هو املطلوب

إذا وجد الشيطان العبد جمدا، ويعمل اخلريات والـصاحلات       كيف يدخل الشيطان إىل العبد؟    
هـل  : جيهد نفسه، يقول له   و يقوم الليل ويصوم النهار ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر و          

لن يدخل أحد منكم    (:  يقول -عليه الصالة والسالم  -الرسول  ! تظن أنك تدخل اجلنة ذا    
وهذا أقصى ما يستطيعه العبـد، وال يـستطيع أن          . ، كل ما عملته ال قيمة له      )اجلنة بعمله 

أس، يعمل أكثر من هذا، وعندي النصوص أنه لن يدخل أحد منكم اجلنة بعمله، فيدركه الي              
ميل من نفسه ويقول ال فائدة أنا ال أستطيع أن أفعل شيئًا، أنا ال فائدة مين، يبدأ ييـأس، مث                    

ولكـن  . يترك العمل شيئًا فشيئًا فشيئًا، وهذا الذي يريده منه الشيطان، يريـد أن يـصده           
الشيطان يلبس وجه لكل واحد، يلبس للفاسق وجه الفاسق، ويلبس للتقي وجـه التقـي،               

طان جلده ويغري وجهه على حسب مذهب العبد، إذا كان رجالً عابدا واستطاع             ويغري الشي 
أن يصده مبثل هذا الكالم يصده، وإن مل يعرف يصده جيعله يزيد يف العبادة ما لـيس منـه                   

فاإلنسان يبذل أقصى ما عنده  وال يكلف اهللا نفـسا إال            .ليدخله يف دائرة االبتداع وهكذا    
  .أن يقبل هذا -Υ-وسعها ويرجو من اهللا 

، مل أنـت    »  ما كرهت املوت ألجله فاتركـه      » يقول يعقوب بن عبد الرمحن عن أيب حامت       
! تشتغل بـاخلمر  ! صم! زكي، ال تصوم  ! صلي، ال تزكي  ! خائف أن متوت؟ ألنك ال تصلي     

كل شيء إذا تـدبرت بينـك وبـني         . اترك هذا ! اترك اخلمر، ، تعمل مع الظلمة والفسقة      
  .ألجله فاتركه وال يضرك مىت مت وال أين متنفسك ختشى أن متوت 
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املوت هـذا شـيء   . رمحه اهللا-هذا ما كان عليه السلف القدامى، وهذا ما يقوله أبو حازم      
  .مهول، ال يدري املرء ما يكتب له بعد املوت

 انظر إىل آخر كالم يقولـه وهـو        . إذا أردت أن تعلم ملخص حياة اإلنسان قبل أن ميوت         
أَم عندنا مـثالً األنبيـاء ﴿  . إذا كان رجالً صاحلًا دائما يوصي األوالد بالدين      . يغادر احلياة، 

       كإِلَــه دبعي قَالُواْ ندعن بونَ مدبعا تم نِيهبإِذْ قَالَ ل توالْم قُوبعي رضاء إِذْ حدهش مكُنت
     ـحإِسيلَ واعمإِسو يماهرإِب كائآب إِلَـهونَ         وملـسم لَـه ـنحنـداً واحإِلَــهاً و اق﴾  

  ! من ستعبدون!  أهم حاجة تشغل حاجة الدين، قبل أن ميوت ماذا ستفعلون]١٣٣:البقرة[

قـال   «_روايـتني _دعا ولديه أو دعا ولـده  : كما يف مسند أمحد ملا حضرته املنية υنوح  
 إال اهللا، وآمركما بسبحان اهللا وحبمـده،  آمركما باثنتني وأاكما عن اثنتني، آمركما بال إله   

  .»وأاكم عن الشرك والكرب

  .اإلنسان إذا خاف من شيء يتجنبه مث ال يضره مىت مات

   .)يسري الدنيا يشغل عن كثري اآلخرة: قال  :(يقول أبو حازم

 انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه              «: وقال
  » صالحا للناسوإن كان

  .)يسري الدنيا يشغل عن كثري اآلخرة أو يعكر عمل اآلخرة: ( يقول

 أتعلم كالم أيب حازم مب ميكن أن نشبهه؟ لو أن هناك إناء كبري من الزجاج وفيه ماء رقراق                  
كـذلك  . صاف، أتعلم لو وضعت أقل قدر من الطني ورميته يف هذه املياه، يعكر كل املياه              



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

١٠٧ 

١٠٧ 

رضـي  -حديث عائشة   . خل على نية املرء، حىت لو كان قليالً يعكره كله         عمل الدنيا إذا د   
 إىل أيب بكر الصديق يف وقـت مل يكـن           -   - ملا جاء النيب       يف هجرة النيب     -اهللا عنها 

احلديث أخضر والقرآن أزرق واملنت      على أيب بكر     -   -معتادا أن يكون فيه، فدخل النيب       
يا رسول اهللا إمنا هـم   : قال_ يريد أن خيربه سرا   _لدار   أخرج من عندك من ا     «:  وقال أمحر  

 يا رسول اهللا إين احتبـست       « τ فقال له أبو بكر      »إن اهللا أذن يل يف اهلجرة     : أهلك، فقال 
 فخذ يـا    »_ يعدهم هلذا اليوم   -   اشترى رحلتني واحدة له واألخرى للنيب        _»راحلتني

هـذا احلـديث يف     _» بـالثمن :  لـه  -عليه الصالة والـسالم   -رسول اهللا واحدة، فقال     
وأبو بكر الصديق كان كل ماله مسخرا       .»ال آخذها أبدا إال وبذلت الثمن هلا        «_البخاري

 احلديث أخضر والقرآن أزرق واملنت أمحر       احلديث املشهور أن عمر بن اخلطاب          -للنيب  
ا أمام النيب   ألسبقن اليوم أبا بكر، وأتى على نصف ماله وأحضرها يف صرة ووضعه           : ملا قال 

فجاء أبو بكر بـصرة      تركت مثله : ما تركت ألهلك يا عمر؟ قال      «  ، فقال النيب       -
 »تركت هلم اهللا ورسـوله    : يا أبا بكر ما تركت ألهلك؟ قال      :  فقال  ووضعها أمام النيب    

مل يترك ماالً خلفه يف الدار وأتى بكل ماله، فقال عمر ال جرم ال أسابقك بعـد اليـوم                   أي  
اأبد .  

 يف حديث أيب سعيد أخلدري يف الـصحيحني         -   -والرسول  :أبو بكر هذا مساء ال تلحق     
 إن عبدا خريه اهللا بني زهرة احلياة الدنيا وبـني مـا             «:  املنرب وقال   ملا صعد النيب    : يقول

نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول، قال أبو سعيد        : عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال       
 خيرب أن عبدا خريه اهللا بني زهرة احلياة الدنيا وبني ما عنده              جبنا من الشيخ، أن النيب      فتع
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 وكـان    وكان أبو بكر أعلمنا برسول اهللا       : قال! فاختار ما عنده وهذا يبكي، ملاذا يبكي      
   » هو املخري رسول اهللا 

 يف بعـض    »ليالًلو كنت متخذًا من أهل األرض خليالً الختذت أبا بكر خ          «   فقال النيب   
 منة أيب بكر، وكيف أنه بذل ماله يف الوقت الذي شح فيه              طرق هذا احلديث ذكر النيب      

 كان مسخرا وكان حتت     احلديث أخضر والقرآن أزرق واملنت أمحر       غريه، فكل مال أيب بكر      
  . يد النيب  

والقـرآن  احلديث أخـضر     يف اهلجرة هذه العطية من أيب بكر           - ملاذا مل يقبل الرسول     
 من أيب بكر قبل      ألن املال الذي كان يتلقاه النيب        وقبل املال قبل ذلك؟    أزرق واملنت أمحر    

ذلك كان يبذله للمسلمني، ويبذله للدين، إمنا اهلجرة هذا عمل بدين خالص ال جيوز ألحـد              
ر أن يشرك صاحبه فيه، وهلذا أىب أن يقبل الراحلة إال بثمنها، هذا عمل بدين، هجرة، يهـاج      

  . - فالبد أن يكون مايركبه من خالص ماله -تبارك وتعاىل-ببدنه إىل اهللا 

حىت لـو  . فليحرص على أال خيالطه شيء من الدنيا  -تبارك وتعاىل -كل شيء يبذله املرء هللا      
 ولدينا حديث الثالثة يف الصحيحني، حديث أيب        τ- مع أيب بكر      كان مبثل ما فعل النيب      
    جرسم النار يف أول الداخلني، نسأل اهللا العافية من النار، وهـم شـهيد               هريرة، الذين ت

وقارئ وعامل ورجل جواد، هذا رجل يقرأ القرآن ليل ار، احلرف بعشر حـسنات، يعـين     
 ﴾ مائة وتسعون حسنة، انظر عندما يقرأ القـرآن مـن أولـه              بِسمِ اِهللا الرحمنِ الرحيمِ   ﴿

 حرف، ألف حرف والم حرف ومـيم        ﴿أمل﴾أقول  آلخره، كل حرف عشرة حسنات وال       
فتصور إنسانا كاحلال املرحتل، مـن أول الفاحتـة إىل النـاس            .  ثالثني حسنة  ﴿أمل﴾حرف،  
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املفترض أن هذا عنده جبـال      ! ويرجع ثانية ليل ار، كيف يدخل هذا النار أول الداخلني         
 ﴿وقَدمنا إِلَى مـا    الرياء   خالط هذا العمل الكبري   ! من احلسنات، أيدخل النار أول الداخلني     
الرياء هذا عمل دنيوي، إمنا يرائي املـرء       ٢٣لفرقانا عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُوراً ﴾      

هذا الرياء من عمل الدنيا دخل على عمل اآلخرة انظر ماذا فعـل             . وهو يراقب أعني الناس   
  . فيه

 أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى   
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  ه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّ

  انتهي الدرس الثاين والعشرين

  
  تابع ترمجة سلمة بن دينار اجلزء الثالث) ٢٣(النبالء 

انظر الـذي يـصلحك      (: ويقول). يسري الدنيا يشغل عن كثري اآلخرة     ( :  و حازم يقول أب 
 )فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صـالحا للنـاس               

ليس معىن شيء يصلحين أن أضرب الناس بعضهم بـبعض، ال فـأبو              : الشاهد من الكالم  
مـثالً أنـا    .ىل جناة نفسك أوالً وال تتأول ألحد      حازم يقصد من هذا الكالم أن يقول انظر إ        

القرآن والسنة، قبل أن أخرج للمسجد، إذا كنت أعلم أن املكان           : رجل أعلم الناس الدين   
الذي سأذهب سيمتلئ بالناس عن بكرة أبيهم تنشرح نفسي وأذهب وأنا نشيط وحنو هذا،              
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قول له أنـين مـشغول وحنـو    ، فأعتذر منه وأ،إذا دعوين يف قرية من القرى، والعدد قليل       
ذلك، لكن أنا من داخلي أقول هذا العدد قليل وأنا أريد أن يكون عدد الناس كثري وهـم                  

رمبا يكون هذا العدد القليل أبرك من هذا        ! يسمعونين، كيف دخل هذا الداخل على القلب      
  .العدد الكثري، 

 ألنـك  »  ما يصلحك أنـت   انظر إىل (فما أريد أن أقوله أن كالم أبو حازم يف هذه املسألة            
ستحاسب لوحدك، ليس هناك أحد سينوب عنك يف احلساب، فـانظر إىل مـا يـصلحك                
واعلم أن الناس لن ترضى، ولن تستطيع أن ترضي كل الناس، البد أن يغـضب عليـك                  

  طائفة من اخللق 

 فالزال غضبانٌ علي لئامها إذا رضيت عين كرام عشرييت

  

وأظن أن القصة   .  يرضى عنك، فانظر أنت إىل ما ينفعك       ال بد أن يغضب عليك أحد وآخر      
املشهورة قصة جحا وابنه ملا ركبوا احلمار، فالناس قالوا ليس عندهم رمحـة، انظـروا إىل                
احلمار كيف هو يتحمل هذين العجلني، فرتل جحا من على احلمار وترك ابنه راكبا، قـالوا            

انظروا : فركب الوالد ونزل الولد، قالوا    ! انظروا إىل الولد قليل األدب يركب وأبوه ميشي       
فرتال مها االثنني مـن علـى احلمـار،         ! إىل الرجل الذي عنده رمحه يركب هو وابنه ميشي        

مل يتبق إال أن حيمـل      ! انظروا إىل هذين انونني ميشيان واحلمار معهما وال يركبانه        : فقالوا
إذا كنت ستفعل أي    .ي الناس فليس هناك ما يرض   . جحا احلمار على كتفيه ألن يكون جنان      

  .تصرف لن ترضي هذا وال هذا
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وليس املقصود من كالم أيب حازم      : فالقصد أن تنظر إىل ما يصلحك حىت لو أغضب الناس         
أنين أفعل شيء من املستحبات  وأوقع بني الناس، ال ليس هذا املقصود، فهذا يدخل حتـت                 

ذي يقع عليه يف سبيل إجياد مـصلحة        املصلحة واملضرة، ومىت يرضى املرء بالضرر اليسري ال       
  . راجحة عند الناس، هذا موضوع آخر؛ لكن أبو حازم ال يتكلم يف هذا املعىن

  . عما يصلحكاحبث ،» ال تؤثر أحدا بأعمال الرب «كذلك كالم أبو حازم يدخل حتته أيضا

من الغـضب   أحياناً الواحد يشعر بشيء     : نوع من الغفلة    علي النفس  ايثار الغري بأعمال الرب   
وا على فرجة يف الصف ، فأحدمها يريـد اآلخـر أن            ء يقفان يف الصف ، إثنان جا      نيثنامن  

 يقول كمـا يف حـديث أيب هريـرة يف         يقف مكانه كيف تؤثره علي نفسك  فالرسول         
لو يعلم الناس ما يف النداء والصف األول مث مل جيدوا إال أن يستهموا عليـه                ( : الصحيحن  

يقوم بعمل قرعة فلودخلنا  يف الصف  ووجدنا فرجة واحـدة يف             : ستهمي )الستهموا عليه 
الصف األول ، ال أمسح له أن يأخذ هذه الفرجة أبداً لكن لو اختلفنا وسيؤدي ذلك خلالف                 

  .نقوم بعمل قرعة ، فكيف تؤثر أحداً بعمل من أعمال الرب هذا نوع من الغفلة

ويف )لناس ما يف الصف األول لكانت قرعة      لو يعلم ا  ( وأيضاً حديث أيب هريرة يف الصحيحن     
 الـصف   ،رأى رجاالً يف مؤخرة املـسجد       حديث أيب سعيد عند اإلمام مسلم الرسول        

األول الزالت اإلقامة تقام ،والناس يذهبون إىل الصف األول وهـذا يتحـرك بـبطء وال                
 مجاعة كذلك يف آخـر       فرأى الرسول    يركض وليس حريص أن يكون يف الصف األول       

ال يزال أقوام يتـأخرون     (: سجد ، واملفترض أن يبادر وميأل الصف األول ويأخذه ، فقال          امل
  ).حىت يؤخرهم اهللا تعاىل
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كذلك أيضاً يف حـديث سـهل بـن سـاعد           : مايدل علي يقظة ابن اعباس رضي اهللا عنه       
 مع األشياخ وكان غـالم عـن ميينـه            كان النيب    : (الساعدي يف الصحيحن ، أنه قال     

خ عن مشاله هؤالء مسي منهم أبـو        ياواألش_غالم هو ابن عباس رضي اهللا عنهما          وهذا ال _
كما يف البخاري وغريه ، ومسي منهم عمر ، ومسي منهم           τبكر الصديق كما يف حديث أنس       

 ابن عباس  فلذلك قال األشياخ        عبد الرمحن بن عوف ، ومن كان جالساً على ميني النيب            
 شرب  فالسنة يعطي من علـى         ب الوجوه فالرسول     الناس أصحاب اهليئات أصحا    :أي

 وهذا احلديث أيضاً رواه اإلمام أمحد ورواه الترمذي وآخرون وله طرق حـسنه              –اليمني  
دخلت (: احلافظ بن حجر العسقالين رمحه اهللا مبجموع طرقه عن ابن عباس أيضاً ، ملا قال                

 فابن عباس جلس عـن ميـني         وخالد أسن من ابن عباس     ) أنا وخالد بن الوليد     مع النيب   
ـ    (:  فقيل   ، ومن مث خالد بن الوليد عن يسار النيب            النيب    فـالن ،    كهذا لنب أهداه ل

 يعـين   )الـشربة لـك   :  مث استأذن ابن عباس أن يعطي خالداً ، قال لـه              فشرب النيب   
د الساعدي  عاملفروض أنك أنت تشرب ، فإن أذنت أعطيته خالداً ، يف حديث سهل بن س              

صحيحن أن الغالم مل يسمه يف رواية البخاري يعين ، وإن كان مسي يف رواية أخرى أنه                 يف ال 
 يريد أن يـوقر    ، فالنيب  وكان األشياخ عن يسار النيب  ابن عباس أيضاً ، قصة واحدة     

األشياخ ويعطيهم يشربوا أوالً ألم أسن من  ابن عباس وأعظم مكانة وأقـدم هجـرة إىل                 
واهللا ال أوثـر  (: اس أن يعطي األشياخ عن يساره فقال ابـن عبـاس   آخره فيستأذن ابن عب   

بالرغم أن الذي سيشرب أبو بكر الصديق ، ولكنـه          ، عباس  ابن  يقظة  انظر )،بسؤرك أحداً 
  أىب إال أن يشرب ألن الصحابة كانوا أيضاً هذه املسألة هلا شأن ، أن يشرب مكان النيب                  

  .كان هلا شأن وهذا قانون احلب يقتضي ذلك 
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مثل حديث أيب أيوب األنـصاري يف   :   مايدل علي شدة حب أيب أيوب االنصاري للنيب      
 املدينة ، أول ما دخل املدينـة نـزل يف دار أيب أيـوب                صحيح مسلم ، ملا دخل النيب       

فأبو أيـوب قـال   ،األنصاري ، وداره كانت تتألف من طابقني ، طابق أرضي وطابق علوي           
السفل أرفق بنا ، يغشاين أصحايب ، فال داعي         :   له النيب    صعد إىل فوق ، فقال    ا  للنيب  

 سوف خيدش البيـت   ألن أصعد يف األعلى ألنه لو صعد يف األعلى كل واحد يريد النيب           
من أسفل فلكي تبقى حرمة البيت كما هي ، قال له السفل أرفق بنا ، يعين الدور األرضـي              

 األرضي ، وصعد أبو أيوب األنـصاري         اليوم األول يف الدور     أفضل وفعالً جلس النيب     
 ، يـسري علـى     وزوجته الدور الثاين فأبو أيوب األنصاري هذا رجل حمب حيب الـنيب             

السقيفة من أعلى فزع ، كيف أسري على سقيفة ورأس الرسول حتيت ، كيف قدمي تكـون                 
 ، ملا فزع ، ركن يف ركن من الدور هذا هـو وزوجتـه      !يف األعلى ورأس النيب يف األسفل؟     

أي ) حب( يف رواية الطرباين ، الشيء الذي جعلهم يتحركوا ، أنه إنكسر            ،حبسوا أنفسهم 
 وجففوا املاء بالغطاء اخلاص ـم   نكسر ، وخشوا أن املاء يرتل على رأس النيب  ازير ماء   
مرأيت غري هذا اللحاف خـشية أن يـرتل         اواهللا جففناه باللحاف ما لنا حلاف أنا و        (:، قالوا 

واهللا ال (:  وقـال  يف الصباح نزل إىل الـنيب   :  الشاهد ) شيء من املاء    النيب  على رأس   
 إىل فوق ، كان أبـو أيـوب          صعد إىل فوق صعد النيب      ا ،   )أعلوا سقيفة أنت حتتها أبداً    

 ، وال يـأكلون إىل أن يـرتل األكـل مـن       األكل إىل النيب     رسلوااألنصاري وزوجته ي  
 الـذي   فيأكلون من نفس املوضع   ،)واضع أصابعه وفمه  فنتحرى م   (:يوبفيقول أبو أ  ،فوق

 : قـال   الرسـول     من نفس املوضع الذي شرب منـه       نيشربوفشرب من هنا،   أكل منه 
ففزعت وصعدت إليـه    : فأرسلت له ذات يوم ثوماً ، أو قال بصالً ، فلم يأكل منه ، قال              (
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 )أناجي من ال تنـاجي    إين  :  (يا رسول اهللا أرسلت إليك ثوماً فلم تأكل منه ، فقال          : وقلت  
  . عندما يأتيه فيناجيه بالقرآن υ املالئكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وجربيل :أي

 بأن جيد منه    υ مل يزعج صاحبه وال رفيقه جربيل        :  أفضل من راعى حقوق الصحبة      النيب  
رام هـو   يا رسول اهللا أح   : إين أناجي من ال تناجي ، فقال         (:رائحة البصل أو الثوم فقال له       

ال جرم أكره الذي تكره يـا رسـول   : ولكين أناجي من ال تناجي قال أبو أيوب     ال: ؟ قال 
ـ         حىت وإن كان حالالً      )اهللا ال (: اس يقـول    ، األصل أنين أكره ألجل كراهيتك له فابن عب

من أعمال الـرب    عمل  ، يوجد ر أحداً بأعمال الرب، إذا كان     فإياك أن تؤث  ،) أوثر بسؤرك أحداً  
 أن تفعله فبادر وافعله وال تترك هذا ألحد  هذا أيضاً سيدخل حتت كالم أيب حازم                 تستطيع،

  .رمحه اهللا تعاىل 

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
   يصن الْمسا إِلَى حادا        زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَي

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

 

   انتهي الدرس الثالث والعشرين

  
  تابع ترمجة  سلمة بن دينار اجلزء الرابع) ٢٤( النبالء
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 سفيان أبو حممد اهلاليل أحد تالميـذ أيب         –يقول حممد ابن إمساعيل الصنعاين عن ابن عيينة         
 أن يبقي أحدكم على     مقد رضيت منك  ل (:قال أبو حازم جللسائه يوماً ، وحلف هلم         -حازم

أبو حازم يقول هذا الكالم ، يف زمان التابعني ، كيف لو رأى أبو              )دينه كما يبقي على نعله      
  :عنها يوما قالت عائشة رضي اهللا ،حازم زماننا

 وبقيت يف خلف كجلد األجرب يف أكنافهم   ذهب الذين يعاش 

  

كيف لو أدركت عائـشة       (:ت وذكر البيت ، فقال    يا ويح عائشة ، كيف قال      : قال عروة 
وهكـذا رواة   ،)يا ويح عروة ، كيف لو أدرك عروة زماننا        (: فقال هشام ابن عروة     )زماننا؟

  .األحاديث عندما يتلوا هذا البيت يقول يا ويح فالن كيف لو أدرك زماننا

مـن   قلبك يومـا ً     أمل يقسوا  ،هذا شيء حنن نراه   ،كيف لو أدرك أبو حازم زماننا     : فأنا أقول 
،وشعرت أن بقلبك علة ؟خطر ببالـك أن تتـرك مكانـك            األيام؟وحتجر الدمع يف عينيك   

   لقلبك؟ًءاوتذهب إىل حمافظة أخرى لتسمع درس علم أو حتضر خطبة مجعة تكون جال

 ، شعر بغلظة يف قلبه ، وميمون هذا من األئمة الثقـات             ما قسا قلبه يو   :ميمون ابن مهران    
شعر بقسوة يف قلبـه ، وكـان يـسكن يف           ،عمر بن عبد العزيز رضي اهللا عنه      ل ً وكان كاتبا 

قـد  ، وكان بصر ميمون     -)احلسن البصري إيل   بين ، خذ بنا      يا (: البصرة ، قال البنه عمر    
أنـا ميمـون ابـن      : من أنـت؟ قـال      (:ضعف طرق الباب ، خرجت اجلارية ، وقالت         
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ألنه ميمون مكلوم القلب ، قلبه      )!ان السوء فقالت له يا شقي، ما أبقاك إىل هذا الزم        ،مهران
  . مسع هذه الكلمة من اجلارية بكىعندماجمروح ، 

 فلمـاذا )إذا قرح القلب نديت لـه العينـان         (: ، يقول  والفضيل بن عياض له كلمة مجيلة     
  .نفعل للكالماتق اهللا يبكي ، أو يعمل أي شيء تدل على أنه افورا؟ تقول له اإلنسان ،يبكي

تق اهللا   ا: ول رمحه اهللا قال له رجل     غك بن م  المثل م : اهللا فوضع خده علي األرض     قيل له اتق  
 فعنـدما  ،رأى أن هذا هو اإلنفعال الطبيعي هلذه الكلمة العظيمـة     !فوضع خده على األرض   

إذا (: فالفـضيل يقـول   ،فهذا ملاذا يبكي ؟ قلبه جمروح     ،تق اهللا يبكي فوراً     ا: واحد يقال له    
 فألن ميمون   ، جتد العينان تبكيان دوماً    )،نديت له العينان     ( قرحة ،  ، كان فيه  ) قرح القلب 

 يا شقي ما أبقـاك إىل هـذا زمـان            (:اجلارية قالت له     عندما مسع  كالم      مقروح القلب   
 عال حنيبه ، احلسن داخل الدار خرج لريى من الذي يبكي ،             ندماع)السوء، بكى وعال حنيبه   

 –يا أبا سعيد    : فقال ميمون   ،، ودخل معه الدار   أي عانقه ن بن مهران ، فالتزمه ،       فإذا ميمو 
قل  ، إين آنست يف قليب غلظة ، فاستلن يل       ( -يكلم احلسن ، أبو سعيد كنية احلسن البصري       

ألن اإلميان يزيد وينقص ، فاإلنسان عندما جيد هـذه          )يل شيئا يلينه  أفأصوم له يا أبا سعيد؟        
 يتقبل هذا ويفتح عليه ويزيـل       Υالرب لعل اهللا    الغلظة يف القلب يقوم بأي عمل من أعمال         

ميمون بن مهران عندما ذهب إيل احلسن البصري يلتمس منـه املوعظـة              ،العلة اليت يف قلبه   
، فـتال   _أي قل يل شيئًا يلينه      _ يا أبا سعيد إين آنست يف قليب غلظة فاستلن يل         ( : فقال له 

ثُـم  * فَرأَيت إِنْ متعنـاهم سـنِني        أَ ﴿) :عليه احلسن هذه اآليات من آخر سورة الشعراء       
فعندما مسعها ميمون أغشي     ،   ﴾ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ       * جاَءهم ما كَانوا يوعدونَ     
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 يا أبت أهذا هو احلسن ؟ أي مل         :قال عمر ألبيه  .عليه ، فعندما أفاق  وخرج مع ابنه عمرو          
مرو يتصور أن احلسن سيلقي خطبة عصماء علي ما هو مشهور من كالم             يقل شيئًا وكان ع   

 :قال عمرو  )إن كالمه يشبه كالم األنبياء    :  (احلسن البصري الذي قال فيه بعض أهل العلم       
لفيت هلا  أللقد تال عليك آيات لو تدبرا بقلبك        ( : فضرب أيب صدري بيده ، وقال يا بين       

أي هذه اآليات لو تدبرا بقلبك ال تغـادر         . م ، وهو اجلرح      مجع كَل  :كَلُوما) . كلوماً فيه 
ثُم جاَءهم ما كَـانوا  *  أَفَرأَيت إِنْ متعناهم سنِني ﴿مسعك إال وقد جرحت هذا القلب لقوا     

ة إما نار    كم سيعيش مهما عاش يف النهاية جن        ﴾ما أَغْنى عنهم ما كَانوا يمتعونَ       * يوعدونَ  
  . ويف آخر األمر يأخذ كتابه بشماله 

        كل حي سيموت ليس يف الدنيا ثبــوت

                                       حركات سوف تفين مث يتلوها خفــوت

        وكالم ليس حيلو بعده إال السكـــوت    

  أين ذاك اجلبــروت                                      أيها السادر قل يل 

        كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصموت

                                       ليت شعري أمهود ما أراه أم قنـــوت

        أين أمالك هلم يف كل أفقٍ ملكـــوت 

                                  زالت التيجانُ عنهم وخلت تلك التخـوت 
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   أوطام من بعدهم وهي خبوت      أصبحت

                                       ال مسيع يفقه القولَ وال حي يصـــوت 

        عمرت منهم قبور وخلت منهم بيــوت 

                                       مل تزد عنهم نحوس الدهرِ إذ حالت خبوت

  ف يفـــوت       إمنا الدنيا خيالٌ باطلٌ سو

                                      ليس لإلنسان فيها غري تقوى اهللا قــوت  

خرجوا منها ومـا ذاقـوا ألـذ        ، مساكني أهل الدنيا  ،  أغلي شيء حيرزة اإلنسان طاعة اهللا     
ما صربوا هؤالء   ، احلياة بدون ذكره جحيم ال يطاق     ، ذكر اهللا تبارك وتعايل   ،أال وهو ، مافيها
شـعر  ، ولو كان عندهم قدر من احلياة ماصربوا      ، هذه احلياة إال أم مويت ال يشعرون      علي  

إلنسان العاقل ال يضيع رأس املال ، ملاذا خلق املرء ؟ إمنا خلـق  ا،أنه يقرأ القرآن وال يتأثر به  
د املرء على احلقيقة ليعبد ربه تبارك وتعاىل ، وليست العبادة كما يظن بعض الناس هي جمـر                

ركعات ، أو أنه يصوم شهر يف السنة ، أو أنه يصوم أيام تطوع أو يذهب للعمرة أو يذهب                   
  .للحج فقط 

ال يرفعها إال ويعلم أهللا يف وضعها حكم أم         : العبادة تستغرق احلياة كلها ال حيرك املرء قدمه         
ركـة هلـا    ال ملا رفعها هل أُمر بذلك أم ال ؟ تصل املسألة إىل درجة احلركة والسكون  احل                

 أَولَـم   ﴿:عبودية والسكون أيضا له عبودية ، ومعاذ اهللا أن نعري بطول العمر ، قال تعـاىل               
 ﴾نعمركُم ما يتذَكَّر فيه من تذَكَّر وجاَءكُم النذير فَذُوقُوا فَمـا للظَّـالمني مـن نـصريٍ                  



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

١١٩ 

١١٩ 

 ويأتينا يف كتاب الرقاق من صحيح         النيبفَعريوا بطول العمر وقد صح عن       ).٣٧:فاطر(
  .»  إىل عبد بلغه ستني سنة-Υ -أعذر اهللا «: البخاري

 أي قطع عذره ، وصل سن ستني سنه ماذا ينتظر ؟ ، ستون عاما ومل يتـب  سـتون                :أعذر
عاما ومل يفق ، ستون عاما ومل يسأل نفسه ملاذا خلقت ، ملاذا ومبا كُلفت ؟ مل يبحث عمـا                    

 ، بل له خصومات شىت مع حصى األرض ، باع بيوع الغـرر واسـتحل                  ء به النيب  جا
أموال الناس بالباطل من غري حلها وقطع أرحامه ، كل هذا لشيء يتركه أو يتمتع به قلـيالً             

وهناك طائفـة   .هذا مل جيب على هذا السؤال إجابة صحيحة ، وهو ملاذا خلقنا ؟              .يف دنياه   
دم هكـذا ،    آتعيش ولو كانت احلياة ذليلة ، هناك طائفة من بين           من الناس كانت تتمىن أن      

  )٩٦:البقـرة ( ﴾ ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياة       ﴿:ذكرها ربنا تبارك وتعايل يف كتابة     
 هكذا جاءت نكرة مرتوعة األلف والالم مرتوعة الربكـة    ﴾ حياة﴿ليس على احلياة ، ال ،      

 ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى     ﴿ ، يريد أن يعيش أي حياة  املهم أن يعيش            مرتوعة الكرامة 
  اةيا يف سورة          ﴾حأغلـى شـيء حيـرزه    ، وهذه الطائفة هم اليهود ،كما ورد ذلك صرحي

 ، مساكني أهل الدنيا ، خرجوا منها وما ذاقوا ألذ ما فيها ، أال وهـو                 Υاإلنسان طاعة اهللا    
الء على احلياة إال    ؤاحلياة بدون ذكره ، جحيم ال يطاق ، ما صرب ه          ،بارك وتعاىل   ذكر اهللا ت  

فاإلنـسان إذا   ،ولو كان عندهم قدر من احلياة ما إستطعموا احليـاة           ،أم موتى ال يشعرون   
يقرأ القرآن كما لو كـان يقـرأ        ، أنه يقرأ القرآن وال يتأثر به        عرض له قسوة قلب ، شعر     

  .ا ينبغي أن يبحث عن طبيب جيلوا علته  ،إذا شعر ذيدةاجلر
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ت منـا الظنـون     ءكانت إذا ضاقت بنا األرض وسـا       ( : قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا      
رأى الفـضيل ، رأى  ذا وكان الرائـي إ ) نذهب إىل الفضيل بن عياض ، ننظر إليه مث نرجع       

 كبري جداً جداً ،      الفضيل هذا شيء   ،وجه إمرأة ثكلى ، حزين ، عنده إنكسار كامل ودائم         
وهذه أمة جميدة ، فيها مثل الفضيل املاليني ، ممن يستمطر بدعائه القطر ، ومن لـو أقـسم                   

رجـع هلـؤالء    ا لكن نعيش يف فترات الضعف واإلنكسار ، فأنا أقول لك            ،على اهللا ألبره  
بـزوغ   أن يأذن بΥاهللا تبارك وتعاىل ، نسأل اهللا    حبمد    باملواهب ،األمة هذه هذه  ، األسالف

   .فجر التمكني هلذه األمة ايدة

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
         ّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا  زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل ج

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

 

  انتهي الدرس الرابع والعشرين
 

   
  تابع ترمجة سلمة بن دينار اجلزء اخلامس) ٢٥(

أي  –ال تعـادين رجـالً وال تناصـبنه      (:مسعت أبا حازم يقول: يقول ابن عيينة رمحه اهللا     
 مل Υ حىت تنظر إىل سريرته بينه وبني اهللا ، فإن يكن له سريرة حـسنة ، فـإن اهللا                 -العداء  
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سريرة رديئة ، فقد كفاك مساوئه ، ولـو أردت أن           يكن ليخذله بعداوتك ، وإن كانت له        
لو أردت أن تناصب رجالً العـداء ، بينـك          : يقول .)تعمل به أكثر من معاصي اهللا مل تقدر       

قلنا املرة السابقة كلمـة     عمل دراسة جدوى ،   ا تدخل يف اخلصومة      أن وبينه خصومة ، قبل   
 أن ينطـق  العاقل قبل    .)م قلبه لسان العاقل من وراء قلبه ، ولسان األمحق من أما           (:العرب
   يقوم بعمل دراسة جدوى ، أتكلم أم ال ، فهل الكالم فيه منفعة ؟ هل سيضرين؟،لسانه 

يقوم بعمل ترجيح ما بني املصلحة واملضرة ، إذا وجد أن اخلري يف الكالم تكلم ، بعـد أن                   
حد يتكلم بكلمـة  أحياناً الوا،إذا وجد أن اخلري يف السكوت ، سكت       ،ينعقد قلبه ، لن يندم      
  سكتا، ) رب كلمة تقول لصاحبها دعين (: مثل كلمة العرب ،تذهب به يف اهلاوية 

، كان هناك ملك وله رئيس وزراء ، وهم يسريون يف رحلة صـيد مـروا                :املثل هذا   قصة  
لو أن رجالً ذبح على هـذا        (:على حجر أملس ، حجر ناعم جداً ، فالوزير يقول للملك            

 فذبح رئيس   )ذحبوه لنرى عنده دم أم ال     ا: فقال امللك   ،حىت يصل إىل هنا     احلجر لسال دمه    
الوزراء اخلاص به ، امللك بعدما وجد عنده دم ، وسال الدم ووصل إىل احلجر ، قال هـذا                 

  ).رب كلمة تقول لصاحبها دعين(: الكالم 

بعك إِلَّا الَّذين هـم     وما نراك ات  ﴿، القصة  ذه υنوح  موا أهل اإلميان من أتباع      اقوم نوح   
أي ال يتدبر الكالم ، يقول ما يبدوا له ، وميكن ما يبدوا لـه يكـون                  أَراذلُنا بادي الرأْيِ﴾  

 يقـدم   أنفاإلنسان قبل   ، خيدش املروؤة ويسقط اإلنسان     أن  ميكن يقال،ا   أو يكون عيب   اقبيح
ر ذا اخلصم إذا كان هلـذا       على خصومة أحد، يقوم بعمل دراسة جدوى ، ويفكر ، فينظ          

كيف يعرف؟ فالسريرة هذه عمـل قلـيب   : اخلصم سريرة بينه وبني اهللا ، فواحد يقول لك  
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لو كان من أهل البصر تبدوا له من عالمات يف اخلـارج أن هـذا               : فكيف يعرف ؟فيقول    
 كل هذه عالمات  ،مسنود ومؤيد ، يظهر على وجهه وتصرفاته ، ويظهر على حمبة الناس إياه            

 عندما قال يف حـديث       الرسول  : مثال،ينصبها اإلنسان يف اخلارج ليعرف ما بداخل املرء       
 )من سره أن يتمثل الرجال له قياماً فليتبوأ مقعده من النـار           (: معاوية عند أيب داود وغريه      

سره هذه أليست عمل قليب؟ أليس سرور القلب شيء داخلي ، فكيف تعرف؟فينصب ملثل              
ستطيع أن نعلق احلكم عليها حىت لو كـان         ن،رج ، تدل على ما يف القلب      هذا قرينة يف اخلا   

فأهـل  )من سره أن يتمثل الرجال له قيامـاً         (: األمر خفياً كما نقول حديث رسول اهللا        
فإذا كـان   ،هذا يف عالمات معينة تدل على أن هذا الرجل له سريرة            : البصر يقولون لك    

تدل على أن هذا الرجل فاضل، فـاعلم أن اهللا          للرجل سريرة أي ظهرت قرائن يف اخلارج        
Υ     ذه املعية ال            ا ، ما كان ليخذله بعداوتك إياه ذن هذا الرجل ظفر مبعية اهللا  والذي يظفر

وإذا مل يكن له سريرة ، رجل أعماله سيئة وظامل ومتعدي ويأكل أمـوال النـاس       ،يغلب أبداً 
ذنب الذي يفعلـه ، لـن يكـون    ويرتشي وكل هذا الكالم ، فقد كفاك مساوئه ، كفى ال          

خمذوالً أكثر من هذا ، خذل بالذنب فهكذا كفاك مؤونته ،ملاذا ؟ ألن السهم سـيأتيه ، إذا                  
 باملظلمة كاملة يوم القيامة حاملـها علـى         Υكان رجل ظامل ال تدعي عليه لكي يلقى اهللا          

  :غريك الذين ال يصربون على املظامل يدعي عليه ليل ار ،أكتافه

                يدعوا عليك وعني اهللا مل تنم تبيت عينك واملظلوم منتبه   

عرف أن هنـاك ثالثـة آالف سـهم         افإذا كان هذا الرجل ظلم ألف ألفني ثالثة آالف ،           
ك لتأخذ من حسناته إذا كان لـه        لمتذاهبون إليه ، دعوات املظلومني ذاهبة له ، فاترك مظ         
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إذن هذا الرجل عنـدما عـصا اهللا        ،اً أنت لك سيئات   حسنات، أو يأخذ من سيئاتك وقطع     
تبارك وتعاىل أضر نفسه ضرراً ال يستطيع أحد أن يوقع به ضرراً أكثر من إيقاعـه الـضرر              

 ال تطمع أن تضره لقول      Υهذا كالم أيب حازم ، إذن الرجل إذا كان له معية مع اهللا              ،بنفسه
أعلمته أنين سـأحاربه ،      ) ذنته باحلرب من عادى يل وليا فقد آ     ( النيب صلى اهللا عليه وسلم      

إِنهم ﴿ وكَذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌ إِنَّ أَخذَه أَليم شديد﴾           ﴿وأنت عارف   
هللا إذا كان الرجـل عـصا ا   وأُملي لَهم إِنَّ كَيدي متني﴾  ﴿وأَكيد كَيدا﴾ ،  * يكيدونَ كَيدا   

تبارك وتعاىل إذن كفاك مؤونته ، وكما قلت ال يستطيع أن يصل إىل هذه املرتبـة إال أهـل     
 .البصائر

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
   يصن الْمسا إِلَى حادا        زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى يادتعه ور إِلَي

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

   انتهي الدرس اخلامس والعشرين

  
  ترمجة شعبة بن احلجاج) ٢٦(النبالء

كان شعبة أمة وحده ، وهو أول من فتش عن حال رواة احلديث بالبصرة               : قال اإلمام أمحد    
إما مات يف   ، وستني  ولد سنة مثانني وقيل سنة ثنتني ومثانني ، وتويف سنة مائة           ،وهو سيد النقاد  
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أوهلا أو مات يف شوال أو يف رجب أظن ، سنة مائة وستني ، يعين كان عمره يـوم مـات                     
  .مثانني سنة أو أقل بسنتني على حسب اإلختالف يف سنة مولده

 طرماح بن حكيم أحد فحـول الـشعراء   –، فكان جيالس طرماح  : بدأ شعبة حياته بالشعر   
 الكوفة وكان من اخلوارج من األزارقة وتـويف سـنة            سكن الشام وحتول إىل    –اإلسالميني  

قال شعبة والذي يروي هذا الكالم عن شعبة هو األصـمعي ، عبـد              ،مخس وعشرين ومائة  
امللك بن قريض األصمعي إمام أهل اللغة ،وعلى قبة من يفهمون الشعر ، وهـو يف نفـس                  

يقول عبد امللك   ، ثقة كبري  الوقت كان إماماً يف احلديث وإن كان مقالً يف احلديث، وهو إمام           
أنه الزم الطرماح بن حكيم يف بداية حياتـه ، مث             (:بن قريب األصمعي رمحه اهللا عن شعبة        

: فسمعت احلديث فقلـت     : ، قال _ واحلكم كان حمدثاً كبري القدر       _مر باحلكم بن عتيبة ،    
يح ولكنه  وبداية شعبة بالشعر جعلت لسانه يستقيم ، كان ألثغ صح         .)هذا أحسن من الشعر   

كان مستقيم الكالم ، مثلما حدث للشافعي رمحه اهللا ، ألنه بدأ حياته باللغة والشعر وتـرىب          
يف قبيلة هذيل أفصح العرب مث بعد ذلك لزم اإلمام مالك رمحه اهللا وقـرأ عليـه املوطـأ ،            

هذا الشعر فوت على شعبة أن يـسمع مـن          ،فأعجبه لفظه وحنوه ، وفاق األقران بعد ذلك       
، طبعاً الشعيب أحد التابعني ، يعين شعبة ضاع عليه أن يسمع من الشعيب بسبب أنـه                 الشعيب

وهذه تعترب عند أهل احلديث خسارة كـبرية ،         ،يف ذلك الوقت كان يلزم طرماح بن حكيم       
تعتـرب  ،أن يفوت صحايب مثالً على تابعي أو أن يفوت تابعي على واحد من أتباع التـابعني       

  ) لوال الشعر جلئتكم بالشعيب( :حىت قال شعبة ،الً يف اإلسناد خسارة ألن هذا يعترب نزو
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وقد وقع لشعبة مع عـامل آخـر        :عبد اهللا بن مسلمة القعنيب    واقعه طريفة حدثت لشعبة مع      
وهذه احلكاية تدل علـى  ،جليل واقعة طريفة ، مل يسمع هذا العامل من شعبة إال حديثاً واحداً           

بن قدامة املقدسي يف كتاب التوابني ، عن عامل جليل          القصة هذه ذكرها ا   :حكمة شعبة أيضاً  
مسه عبد اهللا بن مسلمة القعنيب ، وهو من أوثق الرواة عن مالك ، وهـو أحـد شـيوخ                     ا

 القعنيب هذا يف بداية حياته ، كان يلزم رفقة سـيئة ،             ،البخاري ومسلم ، وأكثر مسلم عنه     
أنه جلس على قارعـة الطريـق   : عنيبوكانوا يشربون سوياً ، ففي يوم من األيام ، يقول الق         

فإذا رجل يركب محاراً وحوله أمة من الناس، واحد ميـسك        ،ينتظر رفاقه يف الشراب واللهو    
فهذا املشهد لفـت  ،جلام احلمار ، وواحد ماسك ذيل احلمار ، ومجاعة حيوطون هذا الراكب     
صوص الشريعة ، قام    نظره ، فقام باجلرئة اليت هي جرئة الذين ليس عندهم حياء ومل ذم ن             

  من هذا ؟: ووقف أمام احلمار وأخذ بلجام البغل ، وقال

يقول األحاديث   : وما حمدث؟ قالوا  : حمدث ، قال  : ومن شعبة ؟ قالوا   : شعبة ، قال  : قالوا له   
فتخري له شعبة حديثاً غري جمرى حياته ، وكما نقول دائماً القلـوب ملـك        ،حدثين: قال له   

هذا جالس ينتظر رفاقه يف الشراب واللهو واللعـب ، مـا            ، تفتح خالقها ال يدري أحد مىت    
: قال لـه    ،حدثين: فاختار له شعبة حديثاً ، قال له        ،خطر بباله قط أن يستفيد كلمة واحدة      

 قال حدثين ربعي ابـن حـراش عـن ايب     – ومنصور هذا هو ابن املعتمد       –حدثين منصور   
إنه مما أدرك النـاس    (:آله وسلم أنه قال   ، عن رسول اهللا صلى اهللا عليه و       τمسعود الربدي   

يريد أن يقول له أنك قليل احلياء ،        ) من كالم النبوة األوىل ، إذا مل تستحي فاصنع ما شئت          
ستقر هذا احلديث يف قلب القعنيب  وفوراً ذهب إىل          ا،فعل ما تريد  اوأنك طاملا فقدت احلياء     
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لـو جـاء    (:  وقال ألمه    -وه كسره  اخلمر الذي كانوا يشرب    –الدار ، وكسر جرار النبيذ      
 فشد  ،مالك: وسأل عن أعلم الناس آنذاك ، فقالوا له          .)رفاقي أخربيهم أنين لست بالبيت    

 كـان مـع علمـه       ،رحله إىل مالك يف املدينة ، ولزمه وصار إماماً ورأساً يف العلم والعمل            
الك  أراد أن يرجع     ملا شبع من م   ،وتقدمه خصوصاً يف حديث مالك ، كان إماماً زاهداً ورعاً         

إىل البصرة ليسمع من شعبة ، فإذا به جيد شعبة قد مات ، فلم يسمع القعنيب من شـعبة إال                    
 ملثـل القعـنيب أن      ةطبعاً خسارة كبري  )إذا مل تستحي فاصنع ما شئت     (.هذا احلديث الواحد  

ة يفوته شعبة ، ألنه لو أراد أن حيدث عن شعبة بعد ذلك ، فإنه حيدث عن واسطة عن شـعب                
، يعين اإلسناد الذي رواه عن شعبة مباشرة هو هذا احلديث الذي مسعه ملا قام على شـعبة                  

  .وأمسك بلجام البغل

ذكرت لكم يف املرة املاضية     وأنا  :،   أفىن شعبة رمحه اهللا حياته يف طلب حديث رسول اهللا           
ـ                 ب رحلة شعبة للتثبت من حديث واحد ، وكيف أنه فارق البصرة وذهب إىل مكة مث ذه

حندر بعد الكوفة إىل البصرة ، كل هـذا ليتثبـت مـن حـديث               اإىل املدينة إىل الكوفة مث      
وكان عند شعبة قرابة ثالثني ألفاً، ولو أن عشرة آالف أو ألف حديث فقط ، كـل                 ،واحد

حديث له رحلة مثل هذه الرحلة ، فقد بذل شعبة جهداً كبرياً يف التثبت من حديث الـنيب                  
 .  

خصوصاً ، فهو إذا مسع من شيخ له         :  يف إثبات مساع كل راو من شيخه       وكان شديد التعنت  
أنت مسعت هذا من فالن؟وكان ال يقبل أبداً شعبة إال احلديث إال الـذي فيـه                : فيقول له   

كـل حـديث   : مسعت أو حدثنا أو أخربنا أو أنبئنا ، ولذلك كانت له كلمة مشهورة يقول          
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جة أنه مرة كما حكى محاد بن سلمة ، ذهـب           لدر، أو حدثنا فهو خل وبقل     مسعتليس فيه   
أحـسب أنـين    : حديث كذا مسعته من أنس؟ فقال له محيـد        : إىل محيد الطويل ، فقال له       

أنا ال أعبأ مبثل هذا إال إذا مسعته ورفض شعبة أن يتلـوا             : فنفض شعبة يده ، كأنه قال     ،مسعته
حلديث من أنس كذا وكذا     أما إين مسعت هذا ا    (: نصرف شعبة قال محيد     افلما  ،هذا احلديث 

يعين هو مسع احلديث من أنس ولكنه يعرف        )مرة ، لكن أردت أن أفسده عليه ألنه متعنت          
  مسعت ؟ إذا كنت مسعت آخذ ، مل تسمع ال آخذ منك حديثاً: شعبة ، فهو مازال يقول له 

فـشكك يف  )أحسب أنين مسعته من أنـس   (:فأراد محيد أن يفسد عليه احلديث عندما قال     
اعه من أنس ، حىت يفسده عليه بسبب تعنت شبعة بن احلجاج رمحه اهللا يف قبول حـديث   مس

 بإثبات أداة التحمل ، أرقى أدوات التحمل ، مسعت أو أخربين أو أنبأين ، اليت تدل                  النيب  
  .على السماع املباشر من الشيخ

ـ   (: وكان من أرحم الناس مبسكني ، وكان يقول        :وكان شعبة رقيق القلب      وال حـوائج   ل
 العامل باألثرياء   عرف، لوال الدروس العلمية ت    يعين كان يفضل العزلة   )الناس ما جلست إليكم     

أنفق على فالن ، وأنفق علـى       : غنياء ، فيمكن يرشد هذا الغين ويقول له         وتعرف العامل باأل  
وهـو  والكالم عن شعبة كـالم كـثري    ،لوال حوائج الناس ما جلست إليكم     : يقول  ،فالن  
أكثر من ذلك ، رمحة اهللا تبارك وتعاىل على أيب بسطان الذي كان يقول فيه محـاد                 ،قيستح

  .محدثنا الضخم عن الضخام شعبة اخلري أو بسطا: بن زيد 
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 لَكُـم  أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه     
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين

  

  الدرس السادس والعشرين انتهي 

  
  ترمجة  اإلمام البخاري رمحه اهللا اجلزء األول) ٢٧(النبالء

اإلمام البخاري امسه حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بـن املغـرية بـن بردزبـة                :امسه ونسبه 
ا ضبطها األمري أبو نصر بن ماكوال رمحة اهللا عليه، وبردزبة باللغة البخاريـة              هكذ) بردزبةو(
 يف  -رمحة اهللا عليه  -ولد اإلمام البخاري    : مولده. تعادل الزراع باللغة العربية    -لغة خبارى -

  .شوال سنة مائة وأربع وتسعون هجرية،

ا كل ما سأذكره عـن      وطبع، ذالك أنه فقد بصره   :ماوقع له يف مطلع حياته وهو صيب صغري       
 نقل جلَّ ترمجة البخاري     -رمحة اهللا عليه  -اإلمام البخاري إسناده صحيح ألن اإلمام الذهيب        

-من كتاب مشائل البخاري أليب جعفر حممد بن حامت الوراق الذي كان يكتب للبخـاري                
. كتاب ما أنقله عن البخاري فمن هذا ال       - أوجل - فاإلمام الذهيب يقول أن كل       -رمحه اهللا 

رمحة اهللا  -وهنجار له كتاب امسه تاريخ خبارى أيضا ذكر فيه شيئاً من ترمجة اإلمام البخاري               
 حدث أنه فقد عينيه فبكتـه أمـه         -وهو صغري   -وقع للبخاري يف بداية حياته      . تعاىل عليه 
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 يف -υ-طويالً، فنامت يف ذات يوم بعدما غلبها البكاء على صبيها فرأت إبراهيم اخلليـل             
 رد بصر ولدك إليه من كثرة بكائك أو قال من كثـرة             -Υ-نام فقال هلا يا هذه إن اهللا        امل

 فاسـتيقظت  -رمحه اهللا-دعائك، شك أحد رواة هذا اخلرب وأظنه البلخي كما ذكر الذهيب     
، أمه هي اليت ربتـه    .  قد رد اهللا تعاىل عليه بصره      -اإلمام حممد بن إمساعيل   -األم وإذا ابنها    

  ضمة األم ولدها إىل صدرها ميد جسور الود والرأفة والرمحة بـني            . ا مثل األم  وال يريب أبد
  .الولد وبني األم

ظلت ثالثني سنة ال ختـرج      :حفصة بنت سريين أم اهلزيل      . : عندنا مناذج مشرفة من النساء    
من بيتها إال لضرورة لكن متكث يف بيتها، املكث يف البيت يصفي القلب وال جيعـل املـرء                  

املرأة اليت جتلس يف بيتها ملكةٌ متوجة ألا مل تالبس الـشر            . شرور اتمع اخلارجي  يتلبس ب 
  .الذي يف اخلارج فهذا يعينها على سالمة قلبها وتسديد رميتها وقصدها

يف ترمجة احلسن بن صاحل     )  ، كتاب الثقات للعجلي رمحه اهللا    (انظر مثالً ، وأنا أذكر اآلن يف        
من مث باعها ، وطبعاً احلسن بن صاحل وعلي بن صاحل أخوان ،             كان عنده جارية، و   :بن حي   

بيت علم وعبادة ،كان احلسن وعلي وأمهما قسموا الليل ثالثـة أقـسام             .وأمهم واجلارية 
فلمـا  ،احلسن يقوم الثلث األول ، وعلي يقوم الثلث الثاين ، وأمهم تقوم الثلث األخـري              ،

حد يقوم نصفه ، فلما مات علـي ، قـام           ماتت األم ، اقتسما احلسن وعلي الليل ، كل وا         
فاحلسن باع  ،طبعاً اجلارية يف بيت فاضل مثل هذا متعودة أن تقوم الليل          ،احلسن بالليل كله    

اجلارية ، فاشتراها أهل بيت ،فاجلارية كالعادة معتادة الساعة الواحدة ليالً تستيقظ لتـصلي              
هل الدار ، الصالة الصالة ، قـالوا        ، فاستيقظت الواحدة ليالً ، وتنادي على أهل الدار يا أ          
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رجعـت إىل   : يف الصباح   ،نعم  : قالوا! وال تقومون الليل؟  : أو أُذن للفجر؟فقالت هلم     : هلا
  .ردين إليك ، فإنك بعتين قوم سوء ال يقومون الليل ، فردها احلسن : احلسن ، قالت 

  إىل أين؟: الت له ملا تزوجها أبو وداعة ، وثاين يوم خارج ، ق: بنت سعيد بن املسيب 

  اجلس أعلمك علم سعيد: ذاهب إىل جملس سعيد ، قالت له : قال هلا 

كان يقرأ املوطأ على اإلمام ، مالك ما كان يقرأ على أحـد ، أي أحـد                 : بنت اإلمام مالك  
كانت بنت مالك جتلس خلف الباب      ،يريد أن يقرأ املوطأ يقرأ هو بنفسه أو يأيت بأحد يقرأه            

، عندما  .ارجع فإنك أخطأت ، قوالً واحداً     : قارئ تطرق عليه فيقول له مالك       ،فإذا أخطأ ال  
تكون امرأة مهتمة بالعلم الشرعي وحتب العلم الشرعي إما قراءة أو مساعاً ، هـذا يورثهـا            
حمبة لدينها ، وانتماًء إليه ، فلما تعرف أن هذه األمة لن تنتصر إال بسالمة نشئها ، وتعرف                   

  .بداية النجاةملاذا خلقت ، هذه 

فأم اإلمام البخاري ربت اإلمام والورع الذي عند اإلمام والزهد ومساحة           .أم اإلمام البخاري  
النفس واخللق فضالً عن العلم كله بسبب تربية هذه األم الفاضلة، عندما مات والد اإلمام               

بين تركـت  البخاري  وهذا بركة أكل احلالل، دعي ابنه اإلمام حممد بن إمساعيل، قال له يا       
والد اإلمام البخاري مل يكن     .  ما أعلم درمهًا فيه شبهة     -مليون درهم -لك ألف ألف درهم     

أحد العلماء ولكنه كان بصحبة أهل العلم حيبهم ويسري  معهم وحيضر جمالسهم، كان حيضر               
جمالس مالك ومحاد بن زيد وابن املبارك وصافحه بكلتا يديه  مثلما البخاري سـنأيت أيـضاً              

رمحـة اهللا   -اإلمام البخـاري    :حفظه للقرآن . هذه املسألة ونقف عندها بعض الوقت     علي  
 كعادة الصبية بدأ حبفظ القرآن، أمته وهو ابن سبع سنوات وليس مـن احلكمـة يف                 -عليه
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تعليم الصغار أن حنفظهم شيء جبانب القرآن، فليمض القرآن أوالً، حيفظ األول القرآن وال              
  .أي شيء آخر من املتون حىت يتم حفظ القرآن أوالًيشتغل ال حبديث وال حبفظ 

وهو ابن عشر سنني أو إحدى عشر سنة حدث لـه  .ما حدث له وهو ابن إحدى عشر سنة  
موقف يف بلده، كان يف خبارى شيخ كبري احلجم امسه الداخلي الداخلي  جـالس حيـدث                 

 أبا الزبري مل حيدث     فحدث عن أيب الزبري عن إبراهيم النخعي، فاعترض البخاري، قال له إن           
) الكتـاب ( عن إبراهيم، قال له اسكت يا غالم، قال البخاري قال انظر يف أصلك األصل               

ألن الداخلي كان حيدث من حفظه، فدخل الداخلي نظر يف الكتاب وجد أن األمـر كمـا               
أصبت يا غالم وأصلح    . قال هذا الغالم، قال كيف قلت يا غالم قال إمنا هو فالن عن فالن             

قال له حممد بن أيب حامت الوراق ابن كم ملا رددت على الداخلي؟ قـال               .صل الذي عنده  األ
زمان األسانيد  هذه أنساب الكالم  مل يكن أحـد يـتكلم إال   . كنت ابن إحدى عشرة سنة 

  .بإسناد،

 شيوخه جتاوزوا ألف شيخ، كتب      -رمحة اهللا عليه  -اإلمام البخاري     : عدد شيوخ البخاري  
بعـض  .  من عشرة آالف حديث عند البخاري أكثر من مليون حديث          عن كل شيخ أكثر   

الناس يقول كيف يكون مليون حديث كم عدد األحاديث؟ أقول كل كالم سـواء كـان                
حديثًا مرفوعا أو كان من قول الصحابة أم قول التابعني أو تابعيهم أو كان يف السرية هـذا                  

 مرفوعة، بل كل كالم يروى بسند         حديث، اليلزم أن األحاديث تكون منسوبة إىل النيب       
كان يسمى حديثًا ما فيه حديث عندنا امسه حديث مرفوع وحـديث موقـوف وحـديث                
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رضـي اهللا عنـهم،     -، املوقوف إىل الصحابة      مقطوع، كل ما يقال فيه مرفوع إىل النيب         
  .املقطوع إىل التابعني

د قال كلمـة نقلتـها      فأنت نفسك  اليوم لو عندك حافظة و تنقل أقوال الناس وكل واح            
  بسند أكيد  سيكون عندك أكثر من مليون، املسألة مسألة عادية،

لكن الغريب يف املسألة أم كانوا حيفظون األسانيد كما حنفظ حنـن            :مدي حفظهم لألسانيد  
  .﴾، ال خيتلط هلم إسناد يف إسناد، وال كالم يف كالم أبداقل هو اهللا أحد﴿

   تك واربأَل الَّلَه تـه لَكُـم                أَسا قُلْتل معجأَن يا وهِلْنا جا منمّلعأَن يا ونلَّما عا بِمنفَعنالَى أَن يع
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  ى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم الْوكيل وصلَّ

  انتهي الدرس السابع والعشرين

  
   رمحه اهللاجلزء الثاين من ترمجة اإلمام   البخاري) ٢٨( النبالء

   ثناء شيوخه عليه

نريد أن نبني من الذي امتدح البخاري ستجد أن أكثر الـذين امتـدحوا              :ثناء شيوخه عليه  
البخاري هم شيوخه  وليس أقرانه وال تالمذته ومدح الشيخ للتلميذ هذا شيء عظـيم ألن              

كس الشيخ فوق، والتلميذ هو الذي يرجو الشيخ ويرجو أن الشيخ يعطف عليه وليس الع             
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ال يوجد مذلة وال حاجة هلؤالء املشايخ أن يثين على تلميذ لكن التلميذ يف حاجة ماسـة أن                  
  .يثين عليه شيخه

 -أحد شيوخ البخاري  -كنت عند حممد بن سالم البيكاندي       :يقول أبو عمر سليم بن جماهد     
 - سـليم بـن جماهـد      -فقال لو جئت قبل لرأيت صبيا حيفظ سبعني ألف حديث، قـال             

 طلبه حىت حلقته فقلت له أنت الذي يقول إين أحفظ سبعني ألف حديث، قـال                فخرجت يف 
نعم وأكثر وال أجيئك حبديث عن الصحابة والتابعني إال عرفتك مولد أكثـرهم ووفـام               
ومساكنهم ولست أروي حديثًا من حديث الصحابة أو التابعني إال ويل من ذلـك أصـل                

  .صلى اهللا عليه وآله وسلم- ومن سنة رسوله -Υ-أحفظه من كتاب اهللا 

هذا عند أي رجل مارس العلم ودرس آلة العلم يعلم أنه يف غاية الصعوبة إن  ليس جمـرد                   
 احلديث أخضر والقرآن أزرق واملـنت أمحـر         مثالً إذا قال عن أيب هريرة        الاحلديث السرد   

 ومولـده   يقول لك من هو أبو هريرة وما امسه وأخباره يف اجلاهلية وأخبـاره يف اإلسـالم               
ووفاته، يعطيك ترمجة كاملة عن صحايب احلديث أو عن أي راو مـن الـذين رووا هـذا                  

-احلديث إىل الصحابة، واملنت الذي رواه  يستطيع اإلتيان بشواهد هلذا املنت من كتاب اهللا                
Υ-     ذا إال رجـل أويت مـن           -صلى اهللا عليه وآله وسلم    - ومن سنة رسوله و ال يستقل 

  .الفهم أعاله

كنت عند أيب رجاء، قتيبة بن سعيد وهو أحد شيوخ البخاري وأحد            :ول حممد بن يوسف   يق
شيوخ اإلمام أمحد بن حنبل أيضا، فسئل عن طالق السكران فلما سئل قتيبة عـن طـالق                 
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 فقال لسائله هذا أمحد بن حنبل وابـن         -رمحه اهللا -السكران فإذا هو أبصر اإلمام البخاري       
  . ساقهم اهللا إليك وأشار إىل حممد بن إمساعيل البخاريأملديين وابن راهوايه قد 

ملا مات أمحد بن حـرب النيـسابوري ركـب حممـد       : ويقول عبد اهللا بن سعيد بن جعفر      
وإسحاق يشيعان جنازته، حممد أي  البخاري ، وإسحاق بن راهويه شيخ البخاري فكنـت               

اق، حممد بن إمساعيل أفقـه      أمسع أهل املعرفة بنيسابور ينظرون ويقولون حممد أفقه من إسح         
من شيخه إسحاق بن راهويه، وطبعا إسحاق بن راهوايه يف احلديث كاملـسمار يف الـساج      

  .قمة من القمم حفظًا وجاللة وإتقانا فضالً عن فقهه الذي اشتهر به

أحد شيوخ البخاري وهو الذي روى عنه البخاري حـديث القـرد،             : وقال نعيم بن محاد   
ن شيخه نعيم بن محاد، طبعا بن محاد فيه كالم من جهة حفظه، ولكنـه              البخاري حدث به ع   

  .حممد بن إمساعيل فقيه هذه األمة:  قال نعيم بن محاد-متابع عند أيب بكر اإلمساعيلي

 للبخاري يا أبا عبد اهللا انظر يف كتيب، عبد اهللا بن يوسف التنيسي              :وقال عبد اهللا بن يوسف    
عن مالك بن أنس أحد شيوخ البخاري، قال عبد اهللا بـن   الذي يروي عن الليث بن سعد و      

جعـل  . نعم: يا أبا عبد اهللا انظر يف كتيب وأخربين مبا فيه من السقط، قال            : يوسف للبخاري 
البخاري مراجعا لكتبه، ما ذاك إال جلاللة البخاري عنده، وإال ما يسمح أي شيخ للتلميـذ                

  .أن يفعل بكتبه ما يشاء

اجتمع أصحاب احلديث فسألوين أن أكلم إمساعيل بن أيب         : حامت الوراق ويقول حممد بن أيب     
أويس، إمساعيل  هذا أحد شيوخ البخاري وابن أخت اإلمام مالك بن أنس، فإمساعيل كان               
عسرا  أي عسري يف التحديث فاجلماعة أصحاب احلديث يريدون أن يتوسطوا إلمساعيل بن              
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 -جيعل إمساعيل يزودهم يف احلديث، قال ففعلـت         أيب أويس، فكلموا اإلمام البخاري أنه         
البخاري يقول ملا طلبوا مين  ذلك فعلت، فدعا إمساعيل اجلارية وأمرها أن ختـرج صـرة                 

 إمنـا أرادوا    -البخاري يقول لـشيخه   -دنانري وقال يا أبا عبد اهللا فرقها عليهم، فقلت له           
 غري أين أحب أن يضم هذا       - زيادة احلديث -قد أجبتك إىل طلبك بالزيادة      : احلديث، قال 

يرفع اإلمام البخاري حىت يظهر أثرك فيهم ويعلمون حظوتـك          . إىل ذاك ليظهر أثرك فيهم    
  .عندي

ما ( -قول البخاري لعلي بن أملديين    -قال ذكرنا قول البخاري     :يقول أمحد بن عبد السالم      
 بـن أملـديين،     نقلوا  هذا الكالم لعلي    ) ،استصغرت نفسي بني يدي أحد إال بني يدي علي        

  . فقال علي بن أملديين  وهو شيخ البخاري دعوا هذا فإن حممدا ما رأى مثل نفسه

 ذاكـرين أصـحاب     -البخاري  -مسعت أبا عبد اهللا يقول      : يقول حممد بن أيب حامت الوراق     
عمر بن علي الفالس حبديث، وعمر بن علي من شيوخ البخاري فضالً عن أنه كان ناقـدا،          

قط إمنا كان أحد نقاد احلديث وهو من العلماء املتكلمني يف الـرواة،  مثـل   مل يكن راوي ف   
أمحد بن حنبل وحيىي بن معني والدار قطين الذين  يقولون فالن ثقة فالن كذاب فالن سيء                 

  .احلفظ فالن خمتلط إىل آخره، رجل فضالً عن أنه راوية إال أنه كان مميزا أيضا

 علي الفالس  الذين هم يف طبقة البخاري وحـدثوا  فأجلس البخاري مع أصحاب عمرو بن  
حبديث فالبخاري قال ال أعرفه أي ال أعرف هذا احلديث فسروا بذلك، فذهبوا لعمرو بـن   
علي الفالس يبشروه قال هلم كل حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل فليس حبديث،  وهـذا                 
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د بن إمساعيـل البخـاري      شهادة باحلفظ الكامل من مثل عمرو بن علي الفالس لإلمام حمم          
  .رمحه اهللا تعاىل

علي بن حجر وهو أيضا من شـيوخ        : يقول أيضاً حممد بن حامت الوراق عن علي بن حجر         
أخرجت خرسان ثالثة، أبو زرعه الرازي وحممد بن إمساعيل وعبـد اهللا بـن           : البخاري قال 

 شـيوخ   الـدارمي أحـد   .عبد الرمحن الدارمي، وحممد عندي أبصرهم وأعلمهم وأفقههم       
  .وهو صاحب السنن املشهورة املعروفة بسنن الدارمي، البخاري

فلما قرأه قال كيف خلفـت ذلـك        : قال وأوردت على علي بن حجر كتاب أيب عبد اهللا         
الكبش؟وكان يلقب البخاري بالكبش حيىي بن صاعد، حيىي بن صاعد هذا كان إماما كبريا              

ه إال الكبش النطاح، الكبش النطاح ألنـه        يف احلديث ملا كان يذكر البخاري ما كان يسمي        
إذا نطح واحد يسقطه أرضا يعين ال يثبت له أحد يف املناظرة وال يف املذاكرة فعلي بن حجر                  

  .يلقبه بالكبش، وحيىي بن صاعد  يلقبه بالكبش

 يقول ما أخرجت خرسـان      - أمحد بن حنبل   -مسعت أيب   : يقول عبد اهللا بن أمحد بن حنبل      
وبندار لقب  . أمحد بن حنبل شيخ البخاري    . حممد بن بشار  -وبندار  . اعيلمثل حممد بن إمس   

ألن حممد بن بشار أخذ علم علماء بلده قبل أن يأخذ علم            ).  امليزان ( أي )ومعىن بندار ( له،
الناس يف اخلارج، فلقبوه بندارا  فهذا لقب، عندما جتد يف أي حديث، سند مـن األسـانيد      

ن بندار يكون حممد بن بشار، مثل غُندر ، غُندر هذا لقب لراوٍ ثقـة               قال حدثنا بندار أو ع    
 وهـو مـن طبقـة    -عبد امللك بن جريج-كبري امسه حممد بن جعفر لقبه بغندر ابن جريج   

كان حممد بن جعفر يتكلم فيقول اسـكت يـا غُنـدر،    . اإلمام مالك رمحة اهللا علي اجلميع  
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فهذه ألقاب، علماء احلـديث هلـم       . لقب بغندر ، ف )املشاغب( أي)غُندر بلغة أهل احلجاز   (
كتب يف األلقاب،مثل ابن منده وغريه كل لقب من ألقاب احملدثني يأيت باللقب مث خيرب مـن                 

و هو أبو جعفر وهـو   : قال حممد بن أيب حامت الوراق     . هو وأحيانا قد يترجم له ترمجة خفيفة      
مام من تـصانيفه السـيما اجلـامع        تلميذ البخاري وهو الذي كان يكتب ما ميليه عليه اإل         

  .الصحيح

:  يقـول -رمحه اهللا-أي البخاري -مسعت حممد بن إمساعيل :  قال حممد بن أيب حامت الوراق  
كما ذكرت يف املرة املاضية امسه حممـد بـن          ) وبندار( ملا دخلت البصرة صرت إىل بندار،     

لم شيوخ بلده مث رحل بعد ذلـك        ألنه مجع ع   )هو امليزان (بشار وبندار لقب له،  والبندار         
  .إىل طلب العلم

أنه ملا دخل البصرة وواىف جملس بندار و هو حممد بن بشار، قال فلما وقـع     : يقول البخاري 
: فقـال . مل يكن بندار يعرف البخاري ومل يلقه قبل ذلك        . من أين الفىت؟  : بصره علي، قال  

يـسأله  . كيف تركت أبا عبد اهللا؟    : يلفقلت له من أهل خبارى، فقال       : من أين الفيت؟، قال   
قـال  . أي يسأل البخاري عن البخاري ألنه مل يلتق بالبخاري قبـل ذلـك            ،  عن البخاري 

فقال لـه التالميـذ يف      _ أي مل أعرفه بنفسي، مل أقل له أنا البخاري        -فأمسكت  : البخاري
فقام وأخـذ   : قال. احللقة يرمحك اهللا هذا أبو عبد اهللا أي هذا هو البخاري الذي تسأل عنه             

وهذا كما قلت إمنا مسـع فقـط عـن          . بيدي وعانقين وقال مرحبا مبن أفتخر به منذ سنني        
  .البخاري فكيف لو جالسه وناظره ورأى ما عنده من العلم
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والـدارمي  ) بالري( أبو زرعة الرازي  :  حفاظ الدنيا أربعة   :بندار-قال حممد بن بشار أيضا      
ومـسلم  ) ببخـارى (وحممد بن إمساعيـل البخـاري     ) رقند،بسم(عبد اهللا بن عبد الرمحن      

  .رمحة اهللا عليه-، مسلم و هو اإلمام مسلم بن احلجاج )بنيسابور(

خرج رجل من أصحاب عبـد اهللا  : البخاري كان يذهب  لشيخ امسه عبد اهللا بن منري يقول      
 اهللا؟ قـال ال،     لقيت أبا عبـد   : بن منري  إيل بخاري يف حاجة له، فلما رجع قال له بن منري             

فطرده من جملسه وقال ما فيك خري إذ قدمت خبارى ومل تصل إىل أبا عبد اهللا  حممـد بـن                     
حممد بن إمساعيل أستاذي بـرغم      : وكان احلقيقة  عبد اهللا بن منري يقول       . إمساعيل البخاري 

  .رمحه اهللا تعاىل-أنه هو شيخ اإلمام البخاري 

مـا  : [ ومن أقرانه يف نفس الوقت  مثل مسلم يقول          و يعترب من تالميذ البخاري     ابن خزمية 
 هـذا   .]أعلم حتت أدمي السماء أحدا أعلم باحلديث وأحفظ من حممد بن إمساعيل البخاري            

الكـالم يف ثنـاء     فضالً أو ناهيك عن تالميذه اآلخرين مثل اإلمام الترمذي الذي خترج به             
ا أنتقي بعض ما ذكره اإلمام الذهيب       العلماء على شيوخ البخاري كثري جدا، وأنا احلقيقة إمن        

  من ثناء شيوخ البخاري رمحة اهللا تعاىل عليه، 

أَسأَل الَّلَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                   
     تعه ور إِلَييصن الْمسا إِلَى حادا      زنبـسو حهل ويل كَفيمه بِكُل جّه إِنلَيم عون الْقُدما إِلَى ياد

  ونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمين
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  انتهي الدرس الثامن والعشرين

  
  تابع ترمجة اإلمام البخاري اجلزء الثاين) ٢٩(النبالء 

اإلمـام البخـاري   . كل ما ميلك يف طلب العلم ،العامل كثريا ما مير مبشاكل مالية، ألنه ينفق         
والـد اإلمـام   -ت والده كان رجالً تاجرا وكان رجالً غنيا، يوم نام علـى فـراش املـو    

.  وقال له يا بين إين تركت لك ألف ألف درهـم    - البخاري - دعى حممدا ولده     -البخاري
مليون درهم، ما أعلم درمهًا فيه شبهة الذي وصل والد البخاري هلـذه املرتبـة وأن مالـه      
حالل أنه كان دائما جبوار أهل العلم، كان حيضر دروس مالك ومحاد بن زيد وعبد اهللا بـن       

بارك وهذه الطبقة، كلما عن له شيء يف البيع كان يسأل أهل العلم، فاملخالف للـشرع                امل
  .كان يسقطه وإال فقد الصفقة كلها

اإلمام البخاري كان له أخ امسه أمحد، مها االثنني ورثوا املليون درهم، أنفق البخاري هـذا                
  . ثيابا يلبسهااملال كله يف طلب العلم حىت أنه يف يوم من األيام أفلس ومل جيد 

 خرجت إىل أدهـم بـن أيب إيـاس          :يقول حممد بن أيب حامت الوراق مسعت البخاري يقول        
 -حشيش األرض ألنه ال جيد طعاما يأكلـه       -فتخلفت عين نفقيت فجعلت أتناول احلشيش       

وال أخرب بذلك أحدا فلما كان اليوم الثالث أتاين آت مل أعرفه فناولين صرة دنـانري وقـال       
  .لى نفسكأنفقه ع
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مسألة الفقر والورطة كانت مشهورة عند أهل العلـم    : مسألة الفقر وشهرا عند أهل العلم     
مجيعا، قل عامل إال وأفلس، كل هذا بسبب أنه كان ينفق يف رحالته الطويلـة إىل البلـدان                  
املختلفة ليلقى أهل العلم، كان ينفق كل ما معه، وبعض العلماء كاد أن ميوت كأيب حـامت                 

ازي وله قصة عجيبة غريبة لعلنا نذكرها إذا جاء وقت نتكلم فيه عن رحلة أهل احلديث                الر
  . وبذهلم أنفسهم يف طلب احلديث

أحيانا . معاناة العلماء وإفالس العلماء مسألة من املسائل الشهرية،قل أن جتد عاملًا إال وأفلس            
  . أبنائه العاملكان يضطر العامل أن يبيع الكتاب، وطبعا الكتاب  مثل ابن من

وأذكر من الذين باعوا كتبهم بسبب احلاجة أبـو         :أبو احلسن ألفايل  وبيع كتبه بسبب الفقر       
احلسن ألفايل علي بن أمحد بن علي بن سلَّك ألفايل وكان عنده نسخة من كتاب اجلمهـرة                 
البن دريد وكانت يف غاية اجلودة واإلتقان، أفلس فاضطر أن يبيع هذا الكتـاب بـستني                

  .نارا،  لكن كتب على جلدة الكتاب من الداخل دي

  .فقد طال شوقي  بعدها وحنيين  أنست ا عشرين حوالًَ وبعتها

  .ولو خلدتين يف السجونِ ديوين   وما كان ظين أنين سأبِيعها

وافتقارٍ وصبية صغارٍ عليهم تستهل شئوين  ولكن لضعف.  

ربةلفؤاد حزينمقالةَ مكوي ا  فقلت ومل أملك سوابق ع  

  .كرائم من رب ن ضنني  وقد خترج احلاجات يا أم مالك
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الذي اشترى النـسخة    . كتب هذه األبيات اليت يتفجع ا على النسخة اليت كان حيتفظ ا           
  وأثناء فتحة للجلدة اجللدة      -كما ذكر ابن خليكان يف وفيات األعيان      -الشريف املرتضى   

اء حلاله وللنسخة،  عندما قرأ هذه األبيات أخد النسخة          وجد ماكتبه أبو احلسن ألفايل يف رئ      
  .وأرجعها أليب حسن ألفايل وأعطاه الستني دينار

إمالق أهل العلم وفقرهم مسألة موجودة تقريبا عند سائر أهل العلم الكبار وذلك بـسبب               
 لكـن مؤنـه العلـم    -أل-أم كانوا ينفقون أمواهلم يف الرحلة، ليس ألم كانوا فقـراء         

 احلد األدىن من الكتب، كي يـأيت     -لو أن رجالً أراد أن يكون لنفسه مكتبة حمترمة          ،شديدة
مبا يريد يف كل فن من الفنون جمموعة من الكتب أقل مبلغ ميكن أن يدفعه اإلنـسان مائـة                   
ومخسني ألف جنيه عشان يعمل مكتبة حمترمة، ويبقى عنده كتب كثرية جـدا ال يـستطيع                

إذا توسع يعين وأحب يعمل مكتبه أكثر احتراما  وإن مل يأت بكل الكتـب           اإلتيان ا  لكنه     
  . ممكن يكون ضعف هذا املبلغ

ما ينبغي للمسلمني السيما األغنياء أن يكفلـوا        :حيث فضيلة الشيخ علي كفالة طالب العلم      
طالب العلم وأن يكفوهم مؤنه احلاجة وأن يشتروا هلم الكتب ، ذكرت لكـم أن بعـض                 

 سري أعالم النبالء أو  ذيب الكمال للمزي  مثنه أكثر من ألفني جنيهاً، مـسند         الكتب مثل 
أمحد بألفني ومائيت جنيه، مسند أمحد كتاب واحد فقط، سري أعالم النبالء يف قرابـة ألـف                 
وتسعمائة جنيه، فتح الباري أقل نسخة النسخة تتجاوز املائة وثالثني جنيها أو مائة وأربعني              

  .أمرها صعب جدافالكتب . جنيه
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 فالعلماء القدامى كان أمواهلم تنفق إما على الرحلة، وهذا كان غالب ما ينفق على الرحلة               
وشـراء  _ األوراق_ يف طلب احلديث، أو على استئجار النساخ أو على شراء الكاغـد             

  .فما من عامل إال وله يف هذه املسألة شيء يقال.األحبار وهكذا

ثري جدا، لكن أنا أريد أن آيت حبكاية واحدة فقط مث نـدخل يف          الكالم عن البخاري كالم ك    
حمنة البخاري، ألن ما من عامل إال وله حمنة من احملن، أي عامل رباين الزم  جتد  له حمنـة مـن               

  احملن، فقبل ما أدخل يف هذه املسألة أذكر شيئًا من مساحة اإلمام البخاري

من مساحة نفسه، والذي حكي  هذه       ._ ه اهللا رمح_  مايدل علي مساحة نفس اإلمام البخاري     
املسألة أبو جعفر الوراق هو تلميذ الوراق ووراقه وناسخه، أبو جعفر الوراق ذكر مرة أمام               
البخاري أنه يريد أن يشتري بيتاً، فالبخاري قال له ينبغي أن تذهب إىل فالن ماسك أموال                

فقال له وهو ميليه، قال لـه أنـا         البخاري  وتأيت منه ألف درهم، فذهب فأيت بألف درهم،           
قال نعم ونعمى عني، قال له خذ األلف درهم  هـذه            ! أريد أطلب منك شيء قال له تقبلها      

واستعن به على شراء الدار وساحمين واجعلين يف حل، قال له  ملاذا ؟ قال له إين قرأت خـرب     
نين قـصرت يف    سعد وعبد الرمحن، وكان ينبغي أن أقامسك شطر مايل فساحمين واعذرين أل           

  ماهو خرب سعد وعبد الرمحن؟. هذا

الوجـه  : رواه يف صحيحه من وجهـني، -رمحة اهللا عليه-البخاري . خرب سعد وعبد الرمحن  
عن عبد الرمحن بن عوف يف كتاب البيوع، ورواه يف مناقـب ألنـصار ورواه مـن       :األول

  :حديث أنس بن مالك وكرره من حديث أنس يف أحد عشر موضعا من صحيحه،
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 ملا دخل املدينة فآخى بني املهاجرين واألنصار، فكـان مـن             هذا أن النيب    :خالصة اخلرب 
الذين آخى بينهما سعد بن الربيع وعبد الرمحن بن عوف، سعد ين الربيع أنـصاري، عبـد          
الرمحن بن عوف مهاجري، و املهاجرين تركوا ديارهم وأمواهلم وخرجوا مهاجرين يف سبيل             

 بني سعد بن الربيع      فلما آخى النيب    . كانوا يف بالدهم ويف حاضرم    ، األنصار   -Υ-اهللا  
وعبد الرمحن بن عوف، قال سعد لعبد الرمحن أنا أكثر أهل املدينة ماالً فخذ شـطر مـايل                  
وعندي زوجتان فانظر إليهما واختر أعجبهما إليك أطلقها لـك فـإذا انقـضت عـدا                

عة العرب أم  يتنازلوا، واحد يتنازل عـن         هذه مساحة عجيبة، ألن ليس من طبي      . تزوجتها
عرضه وإال يتنازل عن امرأته ، فقال له عبد الرمحن بارك اهللا لك يف أهلك ومالك، ولكـن                  

  ).دلين على السوق

ذهب عبد الرمحن بن عـوف إىل       :بقدر إكباري بسماحة سعد كان إكباري لنبل عبد الرمحن        
يئًا ذا بال من املال، مل مير عدة أيـام بعـد            السوق فما هو إال أيام حىت استطاع أن جيمع ش         

 لقي عبد الرمحن بن عوف وعليـه          يف بعض الطريق، النيب       ذلك إال ولقيه رسول اهللا      
هذا الكالم  . فقال تزوجت يا رسول اهللا    _ ماحلكاية  -أثر صفرة، فقال مهيم يا عبد الرمحن        

ـ   -تزوجت يا رسول اهللا، فقال له       (يف خالل شهر مثالً       بكـم   -صالة والـسالم  عليـه ال
عبد الـرمحن بـن     ) قال أصدقتها نواة من ذهب، فقال له أومل ولو بشاة         )  أمهرا(أصدقتها
.  كان إذا تاجر يف التراب ربح من الربكـة احلديث أخضر والقرآن أزرق واملنت أمحر عوف  

د فاإلمام البخاري يقول البن أيب حامت الوراق الصحيح أنين أقسم معك مايل كما فعل سـع               
املهم القصة احلقيقة طويلة، ويف اآلخر حممـد بـن أيب           . بن الربيع مع عبد الرمحن بن عوف      



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

١٤٤ 

١٤٤ 

 قـال لـه     -رمحة اهللا عليه  -حامت الوراق أىب أن يأخذ هذا املال ورده للبخاري، فالبخاري           
  .حيث أنك رددت املال إيلَّ فال أقل من أن تقبل مين ثالمثائة درهم كنوع من املواساة

لَه تبارك وتعالَى أَن ينفَعنا بِما علَّمنا وأَن يعلّمنا ما جهِلْنا وأَن يجعل ما قُلْتـه لَكُـم                  أَسأَل الَّ 
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

  لْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم ا

  

  انتهي الدرس التاسع والعشرين

  
  اري اجلزء الثالثتابع ترمجة اإلمام البخ) ٣٠(النبالء

   حمنة البخاري

رمحـة اهللا   -نأيت أخريا إىل احملنة حمنة اإلمام البخـاري         :رمحة اهللا عليه  - حمنة اإلمام البخاري    
البالء شيء مسلط على بين آدم، البد أن تبتلى إما أن تبتلـى يف اهللا أو أن تبتلـى يف     . عليه

الـذين  يهربـون مـن       .ن كله أجـر   الدنيا، أهل العلم والفضل يفضلون البالء يف اهللا أل        
ودائما عليه مشاكل أنت عندما  هربت مـن مـشاكل           ، يقولون أن املؤمن مصاب   ،االلتزام

البد أن يبتلى املرء بأي نوع من أنواع البالء، فألن يبتلى املـرء يف اهللا               ! االلتزام هل جنوت  
  .ليكونن خريا له من أن يبتلى يف الدنيا



   اهللاْلُحَوْیِني حفظھ ِإْسَحاق َأِبي سلسلة النبالء ِلْلشَّْیخ
 

 

١٤٥ 

١٤٥ 

أشد الناس بالًء األنبيـاء مث الـصاحلون مث األمثـل    (  يقول-معليه الصالة والسال -والنيب  
فاألمثل، يبتلى املرء على قدر دينه، فإن كان يف دينه صالبة زيد له يف البالء حىت إنه ليمشي                  

ويف نفس الوقت يعود هذا على قلبه باخلري ألن القلب إمنـا            ).على األرض وما عليه خطيئة    
قلب يف العواصف يقوى وال يضعف، ويوزن املرء يـوم          يقوى يف احملن والعواصف، ترمي ال     

 يوم القيامة بقلب قوي     -Υ- أناط البالء بأوليائه حىت يأتون اهللا        -Υ-القيامة بقلبه، فربنا    
  .سليم، فما من عامل رباين له يف الناس قدم صدق إال وجتد له عنوانا يف ترمجته بعنوان حمنته

: املرة األوىل مع شيخه اإلمام حممد بن حيىي الزهلـي   يف  :  امتحن مرتني  -رمحه اهللا -البخاري  
وكان الزهلي إمام نيسابور، كان ملكًا غري متوج ال ترد له كلمة وكان صـاحب حـشمة                 

فاإلمام البخاري ملا عزم أن يذهب إىل نيسابور وأبلغ حممد بـن حيـىي              . كاملة يف نيسابور  
وكـانوا  -زهلـي يف درسـه لتالميـذه        الزهلي أنه قادم إىل نيسابور، قال حممد بن حيىي ال         

.  قال غدا يأتينا العبد الصاحل حممد بن إمساعيل فمن أراد أن يستقبله فإين مستقبله              -باأللوف
خرج  الزهلي يقابل البخاري والبلد كلها خرجت مع الزهلي والناس من فرحتها بقـدوم               

حللوى ابتـهاجا بقـدوم   البخاري نثروا الدنانري على رؤوس األشهاد ونثروا قطع السكر وا        
اإلمام حممد بن إمساعيل البخاري إىل نيسابور، جاء البخـاري إىل نيـسابور ونـزل يف دار        

  .البخاريني وبدأ البخاري يعطي دروسا يف  العلم ويملي العلم على الطلبة

كانت يف ذلك الوقت هناك فتنة جسيمة امسها فتنة خلق القرآن،  هذه الفتنة اليت امـتحن                 
  . إىل مناط النجوم بسبب صربه يف هذه احملنة-Υ-اإلمام أمحد ورفعه اهللا فيها 
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و :كان أمحد بن أيب داوود ذاك اجلهمي قد مأل أذن املعتصم أمري املؤمنني بفكرة خلق القرآن               
 أزلية وقدمية ليست حمدثة  اهللا       -Υ- وكل صفات اهللا     -Υ-حنن نعلم أن القرآن كالم اهللا       

-Υ-    بل هو خالق قبـل أن       -ال- أو مل يكن له اسم اخلالق ألنه خلق           مل يأخذ اسم اخلالق 
تبارك -خيلق وهو متكلم قبل أن يتكلم بالقرآن مثالً أو بالكتب فصفة الكالم صفة أزلية هللا                

  . ليست حمدثة وليست خملوقة،-وتعاىل

 كـالم  هذا.  خملوق أي مل يكن اهللا متكلما به مث تكلم به        : ابن أيب داوود قال القرآن خملوق     
مـن  : خطري عند أهل العلم فلذلك األئمة كلهم وقفوا هلذه الفكرة وصرحوا بكالم واضح            

وكان ابن أيب داوود دهب حيتج بآيات بالقرآن،كل مبطـل          . قال القرآن خملوق فهو كافر    
ميكن أن حيتج بآيات من القرآن، من السنة، ألن القرآن محاَّل ذوو وجوه يعين القرآن ممكن                

  : معىن وحتتمل معنيني وحتتمل ثالثة،اللفظة حتتمل

إِنا جعلْنـاه قُرآنـاً      ﴿ فاحتج ابن أيب داوود على اإلمام أمحد بأن القرآن خملوق بقوله تعاىل           
الْحمد للّـه    قال له جعلناه أي خلقناه كما قال تعاىل  ﴿          ٣الزخرف  ﴾ عربِياً لَّعلَّكُم تعقلُونَ  
  اومالس لَقي خالَّذ     َ ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو ضاَألرو فجعل هنـا مبعـين     ) ١األنعام(  ﴾ ات

  خلق، 

فاحتج عليه اإلمام أمحد بقوله جعل  ليس معناها خلق، قد تكون خلق وقد تكون على غـري       
عصف هل خلقهم ﴿َ  ) ٥الفيل(  ﴾ فَجعلَهم كَعصف مأْكُولٍ  ، احتج عليه بقوله تعاىل  ﴿      ذلك

وال صريهم، فأبلس ابن أيب داوودأْكُولٍم ﴾ .  
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املهم كان فيه مناظرات وكان املعتصم متبين فكرة خلق القرآن واضطهد العلماء وعـذم              
  .وسجنهم وقطع رواتبهم وعمل أشياء كانت سيئة جدا

لكن خرج حاجـة جديـدة      .   فاتفق العلماء على أن من قال القرآن خملوق  يكون كافراً          
 القرآن كالم اهللا غري خملوق، حركة لساين هذه  لو أنا قلـت              )ي بالقرآن خملوق  لفظ(امسها  

  ﴾احلمد هللا رب العاملنيكده ﴿

 خملوق ألن حركة لـساين      أليس هذا لفظي؟ أنا تلفظت بالقرآن،  هل هذا خملوق أم أزيل؟           
لفظي اآلن خملوقة كان لساين واقفاً مث حترك  ، متام، فلم تكن احلركة موجودة مث وجدت، ف                

  .، لكن اللغة العربية محالة )يتلفظ( بالقرآن خملوق أي

  :فلفظي إما أن تشمل

  . تشمل امللفوظ  الذي هو القرآن نفسه-١

  . أو تشمل حركة اللسان،-٢

 هل يقصد القرآن أم يقـصد حركـة اللـسان؟           )لفظي بالقرآن خملوق  ( فعندما يقول أحد  
جديداً انكشفوا  عندما قالوا القرآن خملـوق        العلماء قالوا ال جلهمية يريدون  إحداث شيئاً         
ومنررهـا هلـم وهـم    )لفظي بالقرآن خملوق( كفرناهم يريدون  إحداث شيئاً جديداً يقول   

  .يقصدوا امللفوظ وهو القرآن نفسه،إذا رجعت املقالة األويل

من قال لفظـي بـالقرآن خملـوق فهـو        : العلماء قالوا مثل أمحد بن حنبل والزهلي وغريه       
لفظي ( له يا أبا عبد اهللا ما تقول      :البخاري  يعطي الدرس فوقف، أحد احلاضرين قال       .مبتدع
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سكت، فكرر عليه، سكت البخاري مل يتكلم، كرر عليه، أيضاً سـكت،            ) ،بالقرآن خملوق 
  :كرر عليه،

كالم واضح  . )القرآن كالم اهللا غري خملوق وأفعالنا خملوقة       (فقال البخاري العبارة اآلتية قال    
القرآن كـالم   (يف األول   :وكي ال حيدث التباس قال      _ أي حركة ألسنتنا  _) اأفعالن( ،جدا  

لفظي بـالقرآن   (الرجل شغب وصرخ وقال البخاري يقول       ) اهللا غري خملوق وأفعالنا خملوقة    
مـن  :وصل هذا الكالم إيل حممد بن حيىي الزهلي، مل يستثبت الزهلي باملسألة وقال     ) ،خملوق

  .اعيل فهو مثله، انفض الناس عن اإلمام البخاريجالس حممد بن إمس

عندما يقول الزهلي عامل نيسابور ال جيلس له أحد انفض الناس عن البخاري، مل يبـق مـع                  
  اإلمام مسلم وأمحد بن سلمة : البخاري إال اثنان

علـى   يقول له يا أبا عبد اهللا أين هذا اليوم من اليوم الذي نثرت فيه الدنانري  فأمحد بن سلمة  
بدأ الزهلـي يـضيق علـى     . ما يضرين إذا سلم يل ديين      :قال البخاري له  :رؤوس األشهاد، 

ويذكر ابن عدي وغـريه بـسنده إىل   .البخاري فخرج البخاري ليالً من نيسابور إىل خبارى  
اللهم (قبض على حليته وقال   ( بسبب هذه املسألة   -ركبه اهلم -البخاري أن البخاري ملا اهتم      

-بعض الناس قد يستشكل دعاء البخـاري     .)مبا رحبت فاقبضين إليك   ضاقت علي األرض    
:  كما يف حديث أنس وغريه         قال   : أن يتمىن اإلنسان املوت،      مع ي النيب     -رمحه اهللا 

ال يتمنني أحدكم املوت لضر أصابه، فإن كان ال حمالة فاعالً، أو إن كان البد فاعالً فليقل                 «
     ا يل       اللهم أحييين ما كانت احلياة خريفالبخـاري هنـا    » ا يل وتوفين ما كانت الوفاة خـري

  ) اللهم ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك(يقول
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أنه قد يكون نسي احلديث     : الوجه األول  : يتوجه بوجهني  -رمحة اهللا عليه  -كالم البخاري   » 
ـ       يف غمرة اهلم،   ذكره اآلن  اإلنسان املهموم احلزين ينسى البديهيات وأقرب مثل إىل ذهين أت

 ملا أشاع الناس عنها الفاحشة يف حديث اإلفـك املـشهور            -رضي اهللا عنها  -مثل عائشة   
 منذ علم ذا مل يكن يكلمها، ذهبت إيل بيت أبيها وجلست هناك تبكـي    تقول أن النيب    

 يأتينا فـال يـتكلم    حىت ظننت أن البكاء فالق كبدي، وكان النيب   : يومها وليلتها  قالت   
. _إزيهـا   _ يلقي السالم، مث يقول كيف تيكم؟ تيكم اسم إشارة للبعيـد، أي            أكثر من أن  
 أن يـدخل ويقـول        على هذا شهرا كامالً، ال حيدثها وكل  الذي يفعله             وظل النيب   

رضـي اهللا عنـه،     -أليب بكر   -كيف تيكم، فقالت عائشة ألبيها يا أبت أجب رسول اهللا           
  دري ما أقول، فقالت ألمها أجـييب رسـول اهللا           أجب رسول اهللا، قال واهللا يا ابنيت ال أ        

فقالت يا بنييت واهللا ما أدري ما أقول، قالت عائشة فقلت وأنا حديثة السن ال أقرأ كـثريا                  
من القرآن، واهللا ما أجد يل معكم مثالً إال كما قال أبو يوسف فصرب مجيل واهللا املـستعان                  

  .على ما تصفون

 أليس يعقـوب؟بلى يعقـوب،      -υ- من أبو يوسف     قالت عائشة ونسيت امسه،   : الشاهد
-لكنها من شدة اهلم الذي وقعت فيه بسبب أا امت يف عرضها وهي طـاهرة الـذيل                  

- رؤيا يربؤهـا اهللا        وال جتد دليالً لرباءا وكانت تنتظر أن يرى النيب           -رضي اهللا عنها  
Υ-             ا أن يرتل فيها قرآن، كما قالت إين لا وما كانت تظن أبد       كنت أحقر يف نفـسي أن

فلما تقول كما قال أبو يوسف مث تقول ونسيت امسه، فيمكن اإلنسان يف             . يرتل اهللا يفّ قرآنا   
  معرض اهلم الشديد ميكن أن ينسى الشيء البدهي الذي يقوله ليل ار،
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اللهم ضـاقت علـي األرض مبـا رحبـت        هذا التخريج األول ألن اإلمام البخاري قال 
- ألن عندنا حـديث للـنيب   أن يكون اإلمام البخاري تأول:لتخريج الثاين   ا فاقبضين إليك 

ميسي الرجل مؤمنا ويصبح مؤمنا وميـسي       (  يف زمان الفنت  اليت هي      -عليه الصالة والسالم  
مير احلي على قـرب امليـت      (  يف هذه األثناء قال النيب      .) كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا     

   متىن املوت).فيقول يا ليتين مكانك

  :   قال املتنيب
    

  .وحسب املنايا أن يكن أمانيا     كفى بك داًء أن ترى املوت شافيا

فاإلمام البخاري ملا خشي على نفسه الفتنة يف الدين ألن بالء اإلمام البخاري مـع شـيخه                 
خـشي  ف، تتعلق بالـدين    ، إمنا كانت املسألة عقدية   ،مل يكن يف الدنيا   ، حممد بن حيي الزهلي   

ميـر    «،فرمبا يكون اإلمام متين املوت خترجياً علي هذا احلـديث         ،اإلمام البخاري علي نفسه   
  » فيقول ياليتين مكانك،احلي علي قرب امليت

أرسل ) خالد ابن أمحد  (أن أمري بخاري األمري     : احملنة األخرى اليت  تعرض هلا اإلمام البخاري       
أي  أن البخاري خيُص األمـري  ،_كُتبك وعلي أوالديوقال له تعايل اقرأ علي      ، إيل البخاري 

قـال  ._وأوالده بدرس خمصوص يف القصر حبيث أن أوالد األمري ال جيلسون مـع النـاس              
أنـا ال  _،» فإن كان لك حاجةٌ فـأتين ، وال أمحلَه إيل أبواب أحد ، أنا ال أزل العلم    «:اإلمام

يكونَ يل حجةٌ يل عند اهللا يـوم        حىت  ،وإن مل يعجبك فامنعين   _أخص أحداً من الناس بشيء      
واستعان عليه ببعض  الناس كحريث ابن أيب        ،  وجد عليه األمري     » ،القيامة يف كتمان العلم   
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وألزمـه بكـالمٍ    ، أي افتري عليه  وشوش عليه     ، تكلم يف مذهب إمام البخاري      ، الورقاء
  .،كي يشوه مسعته،يكنوع من الفرية علي البخار_رمحة اهللا عليه_اليقوله اإلمام البخاري 

حىت ملا جاء أبو جعفر     ، ملا طلب منه جعفر بن املنصور أن يقرأ عليه املوطأ أيب          :  اإلمام مالك 
لَـا ترفَعـوا   ( يقولΥفقال له أيها األمري  إن اهللا   ،املنصور ورفع صوته يف حلقة اإلمام مالك      

   بِيالن توص قفَو كُماتوفخفض أبو جعفـرٍ مـن       قرب النيب  وأشار إيل    ٢)احلجرات( )أَص
  .صوته

وعز اهللا  البخـاري     ، دون طائفة ،أعز العلم ومل يخص به طائفةً من  الناس        : فاإلمام البخاري 
ركب الدابة كـان يريـد أن يـصل إيل بعـض       ، فالبخاري قبل أن ميوت   .،باستغنائه عنهم 

شديد     ،أهله ج    ، فركب الدابةَ ولكنه شعر بضعف شديد داًونزل منه عرق ،   عفتفقال إين ض
عاش البخاري بعـد الـدعاء      ، فأنزلوه من علي الدابة فلم ميكث قليالً حىت مات        ،فأرسلوين
فقط ومـات يف    .ثالثة أيام  »اللهم ضاقت علي األرض مبا رحبت فاقبضين إليك       (الذي قاله 

وصلوا عليه يف يـوم عيـد       ، هجرية) ٢٥٦(يف ليلة عيد الفطر سنة    ،اليوم الرابع من دعائه   
وهـي  .عن اثنني وستون عاما  وثالثة عشر يومـاً        _ رمحة اهللا عليه  _ودفنوه ومات   ، الفطر

مـات عـن    _ صلي اهللا عليه وسلم   _ فالنيب قريب من السن اليت مات عنها رسول اهللا         
  رضي اهللا عن اجلميع. وكذلك أبو بكرٍ وعمر، ثالث وستني سنة

     فَعنالَى أَن يعتك واربأَل الَّلَه تـه لَكُـم              أَسا قُلْتل معجأَن يا وهِلْنا جا منمّلعأَن يا ونلَّما عا بِمن
زادا إِلَى حسن الْمصير إِلَيه وعتادا إِلَى يمن الْقُدوم علَيه إِنّه بِكُل جميل كَفيل وهو حـسبنا           

   وبارك علَى نبِيِّنا محمّد والْحمد للَّه رب الْعالَمينونِعم الْوكيل وصلَّى الْلَّه وسلَّم
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   وانتهت السلسلة بفضل  اهللا ومنتهنيانتهي الدرس الثالث

   اللهم ارحم أخي واغفر أليب وأمي

  )أختكم أم حممد الظن( 
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